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statsrådet chefen förTill och

Justitiedepartementet

denVid sitt sammanträde torsdagen juni beslutade regeringen15 1995 att
tillkalla parlamentariskt kommitté med uppgift läggasammansatt atten
fram förslag till lag skydd för personuppgifter och förslag tillomen ny

tryckfrihetsforordningens bestämmelserändringar i allmänna hand-om
lingars offentlighet dir. 1995:91.

december förordnade chefen1995 för Justitiedepartementet,Den 7 stats-
rådet justitierådetLaila Freivalds, Staffan Vängby till ordförande i
kommittén. december förordnadesDen 20 1995 ledamöter isom
kommittén

advokaten Anders Christner kd,
universitetslektom EdvardssonBo mp,
riksdagsledamoten Helena Frisk s,
riksdagsledamoten Eneroth s,Tomas
riksdagsledamoten Birgitta Hambraeus c,
riksdagsledamoten Barbro Hietala Nordlund s,
utredningsledaren Ulrika Landergren fp,
riksdagsledamoten René m,Inger
riksdagsledamoten Per Rosengren v,
riksdagsledamoten Majléne Westerlund Panke s och

Österbergriksdagsledamoten Sven-Erik s.

Ulrika Landergren har den 12 november 1996 f1l.lic. Tomasersatts av
Ohlin fp.

Som har arbetat ombudsmannen Christer Arvsten, advokatenexperter
Ekelund, universitetslektomTom Jan Evers, verkställande direktören

Barbro Fischerström, departementssekreteraren Anders S Forsberg, gene-
raldirektören hovrättsassessomJan Freese, Furberg,Per överdirektören
Claes Gränström, departementsrådet Martin Holmgren, professorn Rolf

bolagsjuristenNygren, Kerstin Osterman, chefsjuristen Samuelson,Per
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professornPehrson, kanslirådet Thomas Rolén,professorn Björn Peter
Åberg.datarådetSeipel och Margareta

under tiden den juli-31 arbetat på heltidurberg har augusti 1996F lPer
med underlag avseende allmänna offentlig-kommittén handlingarsför ett

het.
förordnades den december hovrättsassessorer-Till sekreterare 15 1995

Öman,Brokelind, Jönköping, och Sören Stockholm.Charlottena
1995:08 har antagit Datalagskommittén.Kommittén Ju namnet

Collste, Centrum för tillämpadGöran etik, Universite-professornBitr.
Åhlfeldt,doktoranden Johan Institutionenoch för social-Linköping,itet

anlitats konsulter frågauniversitet, har i be-Uppsalamedicin, som om
allmänhetens inställningrespektive till be-integritetpersonliggreppet

finns fogade bilagor tillpersonuppgifter. Derashandling rapporter somav
betänkandet.

betänkandet Offentlighetfår överlämna IntegritetHärmed kommittén -
Informationsteknik 1997:39.SOU-

Christner kd, Ohlin fpAnders TomasReservationer har lämnats av
Edvardsson mp.och Inger René m Bogemensamt samt av

Edvardsson mp ochSärskilda Janyttranden har lämnats Bo avav
Fischerström, Andersmed instämmande BarbroEvers, Rolf Nygren,av av

Åberg.S Forsberg, Jan Freese Margaretasamt av
Utredningsarbetet härmed avslutat.är

Stockholm den 19975 mars

Staflan Vängby

Anders Christner EdvardssonBo

FriskHelena EnerothTomas

Hambraeus BarbroBirgitta Hietala Nordlund

OhlinTomas Inger Rene

MajlénePer Rosengren Westerlund Panke
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SAMMANFATTNING

persondatalagEn ny

korn till redandatalagen,uppdraghaft iVi har göra översynatt somaven
teknikoberoendeochmodernåstadkommavaritSyftet harår 1973. att en

behandlingvidpersonliga integritetenskydd för denlagstiftning avom
personuppgifter.

delenpersondatalag tilltill helt störstaförslagVi lämnar somnyen
viförutsättning förområdet.EG-direktiv Enpå färskt attbygger ett

går förenadirektivetvaritsådant förslag harlämnakunna attskulle attett
betydelse-särskiltgrundlagsskyddat ellerSverigeidetmed är annarssom

får inte inkräktalagstiftningenutgångspunkter. Denfrån svenskafullt nya
förut-och yttrandefriheten. Dennatryck-offentlighetsprincipen ellerpå

slutliga förhandlingar-deltog i deSverigeuppfylld. Genomsättning är att
Vibeaktas i det.kommitSynpunkternade svenskahardirektivet attna om

lagen inteklargörpersondatalagenbestämmelser iföreslår tydliga attsom
grundlagsskyddadeinskränkadet skulleutsträckningi denskall tillämpas
således inte dessaförändrarberör ochföreslagna lagenrättigheter. Den

rättigheter.
på självaEG-direktivetliksomlagstiftningen byggerföreslagna attDen-

alternativ skulleregleras.personuppgifter Ett atthanteringen varaav
hindraoch i ställetfripersonuppgifter ihanteringenlämna settstortav

till denMed hänsynmissbruk.kan betecknasbara det ett oro somsomsom
uppgifterelektroniskasamlingarföralltjämt kännermänniskormånga av

släppa hante-i principtidendock intevidem har attansett mogenom
heller full-skulle intefri. Sverigepersonuppgifterdatabaseraderingen av
modellheltvi valdeåtaganden äninternationellasinagöra annanenom

bör inrikta sigperspektivlängredock iViEG-direktivets. att ettmananser
hanteringregleramissbrukbeivrastävja ochpå än attatt somenmera

hålla på med.kanallasagtsnart
ramlagpersondatalagen kanföreslagnaDen gene-som gerenses som

Avsiktenpersonuppgifter.behandling ärför all attriktlinjerrella rege-av
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ringen och Datainspektionen skall inom den lagen drar när-ram som upp
precisera regleringen. De särskilda registerförfattningama, inne-mare som

håller regler för mångabl.a. viktiga myndighetsregister, omfattas inte av
vårt uppdrag. Vi påpekar dessa författningar inom deatt årennärmaste
måste och till denöver persondatalagen.ses anpassas nya

Rent privat användning personuppgifter undantas från den före-av
slagna lagen. Som exempel kan mellannämnas privatpersoner.e-post

Med behandling personuppgifter i allt kanstort sett göraav avses man
med sådana uppgifter, samla in, söka, bevara och spridat.ex. att uppgifter.
Behandling personuppgifter helt eller delvisär automatisk dvs. iav som -
första hand datoriserad omfattas den föreslagna lagen. Manuell be-av-
handling sådana uppgifter på papper omfattas bara uppgifternaav om
skall ingå i regelrätt register.ett

den föreslagnaI lagen slås fast vissa grundläggande krav på all be-
handling personuppgifter. Den persondataansvarige skall tillav attse per-
sonuppgifter samlas in bara för särskilda, uttryckligt angivna och berätti-
gade ändamål. Uppgifterna får sedan inte behandlas för något ändamål

oförenligt med det för vilketär uppgifterna ursprungligen samlades in.som
Fler uppgifter nödvändigt får inte behandlas,än och de behandlade upp-
gifterna skall adekvata och relevanta. Felaktiga, missvisande ellervara
ofullständiga uppgifter skall korrigeras. Uppgifterna får bara såsparas
länge det nödvändigt med hänsynär till ändamålen med behandlingen. För
uppgifter behandlas för historiska, statistiska eller vetenskapliga ända-som
mål finns särskilda regler.

föreslagnaDen lagen innehåller uttömmande uppräkning de fall dåen av
personuppgifter får behandlas. Personuppgifter får alltid behandlas denom
registrerade har lämnat sitt samtycke. fallI krävs behandlingenannat äratt
nödvändig för vissa angivna ändamål. situationerDe då behandling tillå-är

samtycke kan sammanfattas enligt följande.ten utan
sambandI med avtal0

fullgöraFör rättslig skyldighetatt0 en
För skydda vitala intressen för den registreradeatt0
För utföra arbetsuppgift allmänt intresse elleratt i samband med0 en av
myndighetsutövning
Efter intresseavvägning där den registrerades intressen in-vägs0 en mot

på den persondataansvariges sidatressen

För behandling känsliga personuppgifter gäller enligt den föreslagnaav
lagen särskilda regler. känsligaSom uppgifter sådana uppgifteranses som
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eller etniskt poli-avslöjarsexualliv ellerellerhälsarör ras ursprung,som
medlemskap i fack-övertygelse ellereller filosofiskåsikter, religiöstiska

ibara i de fall räknasuppgifter får behandlasSådanaförening. som upp
tillåta känsligaDatainspektionen kan dockellerRegeringenlagen. att per-

förutsättning det be-också andra fall, underisonuppgifter behandlas att
intresse.viktigt allmäntmed tillhövs hänsyn ett

registrerade har lämnat sittfår behandlas denpersonuppgifterKänsliga när
offentliggjort uppgif-tydligt hareller honeller hansamtycke sättnär ett

fåruppgifter be-ändamålet relevantasådana fördärfallDetema. annars
följsammanfattas enligthandlas kan

arbetsrättenrättigheter inomskyldigheter ellerfullgöra utövaFör att0
inte kan lämnaden registreradevitala intressenskydda närFör att sam-0

tycke
gällande eller för-anspråk fastställas,skall kunnarättsliga görasFör att0

svaras
ochfår uppgifter medlemmarorganisationer känsligaideellaInom om0

utomståendetill någoninte lämnasbehandlas,sympatisörer utt.ex. men
sjukvårdochhälso-Inom0

godkäntforskningsetisk kommitté harstatistikforskning och närFör en0
behandlingen klartsamhällsintressetprojektet eller över-när annarsav

integritetsriskemaväger

får huvudregeln behandlas baralagöverträdelser enligtUppgifter m.m.om
deti dag få användas baraskall liksommyndigheter. Personnummer närav

ändamålet med behandlingen, viktentillmed hänsynmotiveratklartär av
något beaktansvärt skäl.identifiering ellersäker annaten

behandlingen uppgifterna.skall kännedomregistrerasDe avomsom
samband med insamlingenpersondataansvarige iskallförslaget denEnligt

information behand-registreradesjälvmant lämna deuppgifter omav
någon källa den registre-frånuppgifterna hämtaslingen. änNär annan

registreringen eller utläm-lämnas,information dock interade, behöver om
skulle innebäraforfattningsreglerat eller detuppgifternanandet är omav

informera.arbetsinsatsoproportionerligt attstoren
på gångförslaget ha begäranregistrerade skall enligt rättDen att en per

behandlas, dvs.de uppgifterkalenderår gratis information ettsomom
påskall vidare begäran korrigerapersondataansvarigeregisterutdrag. Den

ellermissvisande eller ofullständigapersonuppgifter felaktiga,ärsom
bestämmelser gäller.behandlats enligt deinte har somannars
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Överföring personuppgifterFör utanför ochEU EES föreslås vissaav
restriktioner.

föreslagna lagen innehållerDen bestämmelser säkerheten vid be-om
handling personuppgifter.av

nuvarande skyldigheten i förvägDen anmäla behandlingar till Data-att
inspektionen bör begränsas till minimum. Inspektionens verksamhetett
skall i stället tillkoncentreras tillsyn, information och rådgivning. Datain-
spektionen skall också föreskrifter precisera lagens regler på olikagenom
områden.

någonOm bryter den föreslagna lagen skall Datainspektionen sökamot
åstadkomma rättelse. Inspektionen får enligt förslaget förelägga vite och
föra talan personuppgifter skall utplånas.attom

påföljdenövrigt för brottI föreslagnaden lagenär i första handmot
skadestånd till de registrerade har drabbats skada. skallDe utomsom av

ersättning liksom hittills ha till ideellt skadestånd för kränkning.rättannan
Skadeståndsansvaret bör i princip skadeståndstrikt, dvs. skall be-rentvara

såtalas reglerna inte har följts, föreslårvi möjlighet eftersnart attmen en
skälighet ned skadeståndet för det fall den persondataansvarigesätta att
kan bevisa den felaktiga behandlingen påinte berodde honom elleratt
henne.

föreslagna lagen börDen träda i kraft den januari 1999 och tillämpas1
fullt på behandlingar påbörjas därefter. behandlingarFör redanut som som
pågår vid ikraftträdandet, bör den gamla datalagen få gälla ända till den l
oktober 2001.

Offentlighetsprincipen i IT-samhället

vårtandra delen uppdrag har varitDen reglerna i kap.över 2attav se
tryckfrihetsförordningen medborgarnas del allmännarätt att taom av
handlingar offentlighetsprincipen. Syftet har inte varit förändra dennaatt-
princip undersöka hur den kan tillämpas i modern IT-miljö. Viutan att en
har två utgångspunkter för detta arbete:satt upp

Offentligheten skall så vid möjligt0 vara som
måsteReglerna tydliga och lätta tillämpaatt0 vara

vidsträckt offentlighetsinsynEn medger kontroll makten och stärkeren av
på så demokratin. Våra förslag ocksåsyftar till på sikt vidga all-sätt att
mänhetens möjligheter dra det uppgiftsmaterialatt nytta av enorma som
finns samlat hos de offentliga myndigheterna.
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föreslårVi det centrala begreppet i offentlighetsprincipen skallatt vara
allmän uppgift i stället för allmän handling. Begreppet uppgift tek-är
nikneutralt och sekretesslagen bygger redan på det. Förslaget innebär inu
denna del ingen saklig förändring; har kunnat få handlingstörre utman en

fåskall kunna uppgift finns i handling. fördelEn ärut attman en som en
inte behöver använda fiktioner uttrycket potentiella handlingarman som

för föra in elektroniska register under offentlighetsprincipen.att
finnshandling enligt vårt förslagBegreppet kvar i lagen som en

förvaringsplats för uppgifter. handlingEn har bestämt innehåll, näm-ett
ligen innehåll gångdet den skrev handlingen den. harDetsom som en gav
ingen betydelse handlingen har formen eller den finnsettom av papper om
i form.digital

Sådana förvaringsplatser inte handlingar kallar vi databaser.är Detsom
för databastypiskt uppgifterna påordnade sådantärär äratt sättettsom en

bland demdet går söka och kan kombinera uppgifterna påatt att att man
typiskaolika Register exempel databaser. Manuella databaserärsätt.

hjälp digitaloch sådana förs med teknik likställda.äravsom
alltså finnas antingen i handlingarUppgifter kan eller i databaser.

för uppgift skall allmänförutsättning hos myndighetEn att en vara en
Påmyndigheten. 1970-talet infördesden förvaras hos bestämmel-är att en

tekniskt tillgängligt förinnebär allt myndighetärattse som som en anses
förvarat tidens stordatormiljö sådanhos denna. den regel rimlig.I var en
Vi sådan regel inte gårkonstaterar emellertid tillämpa iatt atten en mo-
dern tekniskt tillgängligtIT-miljö där allt via Internet.ärsnart sagt t.ex.

förutsättning offentlighetsprincipenEn för skall fungera i praktiken äratt
mellan myndigheterna upprätthålls. Myndigheterna hargränsernaatt

möjligheter hålla ordning på sina uppgifter, och därmedsämre attannars
försämras förutsättningarna för allmänheten skall kunna finna dem.att

Vi föreslår begreppet förvar återfår sin egentliga betydelse,att attmen
det får innefatta elektroniska förvar. Myndighetens skyldighetäven att
lämna allmänna uppgifter skall alltså omfatta sådana uppgifter denut som
förvarar, antingen fysiskt på eller på cd-romskiva, diskettrent papper en
eller hårddisk eller logiskt i elektroniskt arkiv tillhör myndighe-ett som
ten.

Sådant tillhör myndighetens bibliotek omfattas inte offentlig-som av
hetsprincipen. förvar innebär denDet bestämmelsensättet att attnya se

förenklas. bok i biblioteket bör påkan En behandlas sätt oavsettsamma
på finnsden tryckt eller den cd-romskiva.ärom papper om en
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dagI myndigheterna har viss skyldighetatt all-anser närman atten
mänheten vill ha uppgifter sökningargöra ochut extra sammanställningar

det myndighetenutöver själv normalt Det brukargör. uttryckas såsom att
det kan fram med rutinbetonade åtgärdertas allmänsom anses vara en
handling. börDetta gälla i framtiden böräven relateras till kostnaden.men
Det arbete myndigheten kan utföraextra nämnvärda kostnaderutansom
skall den skyldig Eftersom teknikengöra. kommeratt allt vi-vara att ge
dare och billigare möjligheter söka och sammanställa uppgifter kommeratt
också allmänhetens möjligheter få insyn i myndigheternas verksamhetatt
och del deras kunskaper öka i framtiden.attav

det gällerNär själva utlämnandet allmänna uppgifter till allmänhe-av
föreslår vi utvidgning offentlighetsprincipen.ten bör,Den enligt vårten av

förslag, omfatta fåäven allmännarätt uppgifter i elektroniskatt form.uten
Vi medvetna sådanär inte kan införasrättatt generellt och omedel-om en
bart. Enligt den föreslagna regeln skall allmänhetens få allmännarätt att
uppgifter på diskett eller viat.ex. anpassad efter myndighe-e-posten vara

tekniska möjligheter. Eftersom dessa fortlöpandetens förbättras kommer
också insynen bli effektiv. kanDet finnasatt särskilda bestämmelsermer

förbjuder myndigheter lämna uppgifter i digital form ochatt i vissautsom
fall kan sådant utlämnande falla under sekretess, principen börmen vara

har få uppgifter i elektroniskatt rätt formatt påman samma som papper.
åtminstoneDetta bör, på sikt, positivt för myndigheternaävenvara som

slipper dyrbar pappershantering.
fåRätten uppgifter i elektronisk form bör inte omfattaatt datorpro-

eftersom detta skulle kunna inkräkta upphovsrätten. Vi där-gram, anser
det finns allmänt intresseemot att reda på hurett myndigheternasattav

datorprogram fungerar; detta gäller särskilt myndighetens beslutnär fattas
automatiskt datorprogram. För förstärka offentlighetsinsynenattgenom
föreslår vi därför myndigheterna, det gäller sådanaatt när skallprogram,

skyldiga tillhandahålla beskrivningar systemdokumentationattvara över
hur fungerar.programmen

Vårt förslag till begreppsapparat i tryckfrihetsförordningen kräverny
följdändringar i andra lagar. Vi lämnar förslag till sådana ändringar i sekre-
tesslagen och arkivlagen.

Tryckfrihetsförordningen inte i dag vad skall hända med deanger som
allmänna handlingarna de inte längre aktuella.när Eftersom detär är av

praktisk betydelse för offentlighetsinsynenstor allmänna uppgifter be-att
föreslår vi det införs bestämmelse i tryckfrihetsförordningenattvaras en

hänvisar till arkivlagen.som
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FÖRFATTNINGSFÖRSLAG

a tillFörslag

Persondatalag 1998:000

föreskrivslHärmed följande.

Inledande bestämmelser

Syftet med lagen

Syftet1 § med denna lag skydda människor otillbörligt intrång iär att mot
den personliga integriteten behandlingvid personuppgifter.av

Avvikande bestämmelser lagstiftningi annan

i2 § Om det i lag eller förordning finns bestämmelseren annan en som av-
viker från denna lag, skall dessa bestämmelser gälla.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG den oktober24 1995av om
skydd för enskilda med avseende på behandling personuppgifter ochpersoner av

det fria flödet sådana uppgifter EGT L 281, 23.11.1995, 31, Celexom av nr s.
395L0046.
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Definitioner

angiven bety-med nedanbeteckningarföljandeanvändslagdenna3§ I
delse.

BetydelseBeteckning
personuppgif-beträffandevidtasåtgärdVarjeavBehandling somper-

sonuppgifter ter.
personuppgif-vidtas förkanåtgärdVarje attavBlockering somper-

förknippadesammanhang skalli allasonuppgifter terna vara
spärrade ochdeinformationtydligmed ärattom

förtill ochanledningen spärren att personupp-om
till tredjelämnasinte skall ängifterna annatut man

tryckfrihetsförordningen.stöd kap.med 2av
personuppgiftregistrerade DenDen avser.som en

ipersonuppgifter 13SådanaKänsliga som avsespersonupp-
gifter

lämnas Närpersonuppgiftertill vilkenDen ut.Mottagare per-
skallmyndighetförlämnassonuppgifter attut en

revisionellerkontrolltillsyn,sådanutförakunna
myndighetendock inteden,åligger somansessom

mottagare.
be-med andraeller tillsammansDenPersondataansvarig ensamsom

behand-medlen förmed ochändamålenstämmer
personuppgifter.lingen av

för denpersonuppgifterbehandlarPersondatabiträde Den per-som
räkning.sondataansvariges

indirekt kandirekt ellerinformationAll slagsPersonuppgifter som
i livet.fysisktill ärhänföras sompersonen

informeradochsärskildfrivillig,Varje slagSamtycke av
registrerade godtardenvilkenviljeyttring genom

honompersonuppgifterbehandling rörsomav
henne.eller

regeringenmyndighetTillsynsmyndigheten Den utser.som
ellerunionenEuropeiskaingår i ärinteland EnTredje stat som

samarbetsom-ekonomiskaEuropeiskatillansluten
rådet.
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BetydelseBeteckning
registrerade, den persondata-Någon denTredje änannanman

sådanapersondatabiträdet ochansvarige, personer
persondataansvariges ellerunder den person-som

befogenhet be-direkta hardatabiträdets attansvar
sådant persondataom-personuppgifter. Etthandla

tredjeintei §bud 37 som man.ansesavsessom

Tillämpningsområdet

tillämpningsområdetterritoriellaDet

etablerade ipersondataansvarigasådanaförgäller ärlag4§ Denna som
Sverige.

tredjeetablerad iockså den persondataansvarigetillämpas ärnärLagen
utrustningsigpersonuppgifter använderbehandlingenförland avavmen

utrustningeninteVad gäller docki Sverige.finns sagts omsom nusom
land ochtredjeöverföra uppgifter mellanföranvänds ett annatbara ettatt

land.sådant
persondataansvarigeskall deni andra stycketfalldet utseI avsessom

persondataansvarigeetablerad i Sverige. Denför sigföreträdare ärsomen
skriftli-tillsynsmyndighetentillanvändas,utrustningen börjarskall, innan

skriftligt medgi-därvid bifogaochharanmäla ettutsettsvem somgen
lag den persondata-i dennautsedde. Vadfrån denvande omsom anges

på dettahar anmältsföreträdareockså gälla den sätt.ansvarige skall som

lagenpersonuppgifter omfattasbehandlingVilken avav

heltpersonuppgifterbehandlingsådangäller förlag§5 Denna somav
automatisk.delviseller är

personuppgifter, uppgif-behandlingförgällerLagen även omannan av
varjeMed registeringå i register.avseddaingår i eller är ettattterna avses

tillgängliga för sökningpersonuppgifter vilkastrukturerad samling ärav
kriterier.särskildasammanställning enligteller

personuppgifteranvändningförUndantag privat av

behandling personuppgiftersådanförlag gäller inte6 § Denna som enav
verksamhet privatiledutförfysisk rent natur.ett avensomperson
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yttrandefrihetentillmed hänsynUndantag

och 49 §stycketförsta33-46 47 §ochi 9-29Bestämmelserna samt§7
tillämpasskall inte

tryckfrihetsförordningenenligtskyddadeförfaranden ärsådanaa som
yttrandefrihetsgrundlagen,eller

tryckfrihets-skyddade enligtyttrandensådana ärspridningenb somav
elleryttrandefrihetsgrundlagen,ellerförordningen

föruteslutandepersonuppgifter skerbehandlingsådanc som annarsav
skapande.konstnärligt eller litterärtändamål ellerjournalistiska

oflentlighetsprincipentillFörhållandet

utsträckning deti dentillämpasskall intelagdennaiBestämmelserna8 §
tryckfrihetsförord-enligt kap.2skyldighetmyndighetsinskränkaskulle en

personuppgifter.lämnaningen utatt
be-arkiverar ochmyndighethellerintehindrarBestämmelserna att en

handarkivmaterialelleruppgifter tasallmännasina en ar-att avomvarar
förgäller intestyckettredjei §Bestämmelserna 9kivmyndighet. person-

myndighets arkiv.iuppgifter en

personuppgifterpå behandlingenGrundläggande krav av

skall tillpersondataansvarige9 § Den se
särskiltlagligt,detpersonuppgifter behandlas bara är attnära sam-att

så krävs,inhämtastycke när
korrektalltid behandlas påpersonuppgifter sätt,b ettatt

ochuttryckligt angivnasärskilda,personuppgifter samlas bara förc att
ändamål,berättigade

oförenligtbehandlas för något ändamålpersonuppgifter inte ärd att som
samlades in,uppgifternavilketförmed det

för-ibehandlas adekvata och relevantapersonuppgifter ärdee att som
behandlingen,medändamålentillhållande

nödvändigt med hän-behandlaspersonuppgifter äränflerintef somatt
behandlingen,ändamålen medtillsyn

och, det nöd-riktigabehandlas ärpersonuppgifter ärdeg omatt som
aktuella,vändigt,
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eller utplåna så-blockeraåtgärder vidtas forrimligaalla rätta,h attatt
eller ofullständigamissvisandefelaktiga,personuppgifterdana ärsom

ochbehandlingen,ändamålen medtillmed hänsyn
tid vad nöd-längreunderbevaras ärpersonuppgifter inte äni att somen

behandlingen.medändamålentillmed hänsynvändigt

personuppgifterbehandlinggällerdstycketBeträffande första att aven
ändamål skallvetenskapliga inteellerstatistiskahistoriska,for anses som

in. frågauppgifterna samladesför vilka Iändamålmed deoförenlig om
tidpersonuppgifter får bevaras under längre äni gällerstycketförsta att

,
ändamål.statistiska eller vetenskapligahistoriska,där forl sagtssom

ellerfor historiska, statistiskabehandlasPersonuppgifter veten-som
regist-beträffande denfor vidta åtgärderfår användasändamålskapliga att

finnseller detsamtyckeregistrerade har lämnat sittdenrerade bara om
vitalanågonregistrerades ellerhänsyn till denskäl medsynnerliga annans

E intressen.

l
l tillåtenpersonuppgifterbehandling ärNär av

Allmänt

sittregistrerade har lämnatdenfår behandlas baraPersonuppgifter10 § om
nödvändigbehandlingenellerbehandlingen ärsamtycke till när

registrerade,med denavtalför fullgöraa ettatt
avtalåtgärder innanvidtaregistrerades begäranpå denför ettb att

träffas,
skyl-rättsligskall fullgörapersondataansvarige kunnadenförc att en

dighet,
registrerade,intressen för denskydda vitalad för att

intresse,arbetsuppgift allmäntutförae för att en av
till vilkentredjepersondataansvarige ellerdenf för att person-manen

arbetsuppgift samband mediskall kunna utföralämnasuppgifter ut en
ellermyndighetsutövning,

persondataansvarigedenhosberättigat intresseändamålförg rör ettsom
personuppgifterna lämnasvilkasådana tredje till näreller hos utmän

intresse.registreradesdendetta intresse änväger tyngre
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Direkt marknadsföring

Personuppgifter fårll § inte behandlas för ändamål direkt mark-rörsom
nadsföring, den registrerade hos den persondataansvarige skriftligenom
har anmält han eller hon sig sådan behandling.motsätteratt

återkallasSamtycke

de fall12 § där behandlingI personuppgifter bara tillåten denär närav
registrerade har lämnat sitt samtycke enligt lO, eller15 34 § har den regist-
rerade helst återkalla lämnaträtt när samtycke. Ytterligareatt ettsom per-
sonuppgifter den registrerade får därefter inte behandlas.om

registrerad harEn vad följer förstautöver stycket och intell §som av
sådansig behandling personuppgifterrätt motsätta tillåtenatt ärav som

enligt denna lag.

Förbud behandling känsligamot personuppgifterav

13 § förbjudetDet behandla personuppgifterär avslöjaratt som
a eller etnisktras ursprung,
b politiska åsikter,

c religiös eller filosofisk övertygelse, eller
d medlemskap i fackförening.

ocksåDet förbjudet behandla sådanaär personuppgifter hälsaatt rörsom
eller sexualliv.

frånUndantag förbudet behandling känsligamot personuppgifterav

Allmänt

hinder14 § Utan 13 § det tillåtet behandla känsligaär personuppgif-attav
i de fall i 15-19 §§.ter som anges

§ finnsI 10 det bestämmelser i vilka fall behandlingom av personupp-
gifter huvud tillåten.över ärtaget
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offentliggörandeSamtycke eller

får behandlas, den registrerade harpersonuppgifterKänsliga15§ om
på tydligt offentliggjort uppgif-ellerbehandlingensamtyckt till sättett

tema.

fallnödvändigBehandlingen i vissaär

behandlingen nödvän-personuppgifter får behandlasKänsliga när är16 §
dig för att

skyldigheter ellerkunna fullgöra sinapersondataansvarige skalla den
inom arbetsrätten,rättighetersinautöva

eller någon och denför den registreradeintressenskydda vitalab annan
samtycke, ellerkan lämnaregistrerade inte

eller försvaras.fastställas, gällandeanspråk skall kunnarättsliga görasc

fårstycket a lämnas tillmed stöd förstabehandlasUppgifter utavsom
uttrycklig skyldighet förarbetsrätten finnsdet inombaratredje enomman

tilldet eller den registrerade har samtycktpersondataansvarigeden göraatt
utlämnandet.

Ideella organisationer

fackligtpolitiskt, filosofiskt, religiöst ellerorganisationer medIdeella§17
personuppgifterverksamhet behandla känsligaför sinfårsyfte inom ramen

på grundmedlemmar och sådana andraorganisationens sompersonerom
Känsligamed denna.kontaktsyfte har regelbundenorganisationensav

den registreradetredje barafår dock lämnas tillpersonuppgifter ut omman
till det.samtyckthar

sjukvårdHälso- och

behandlingen nöd-behandlas,fårpersonuppgifter ärKänsliga18 § om
förvändig

sjukvård,ochhälso-förebyggandea
medicinska diagnoser,b

ellerbehandling,vård ellerc
sjukvård.ochhälso-administrationd av
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Den yrkesmässigt verksam inom hälso- och sjukvårdsområdetär ochsom
har tystnadsplikt får alltid behandla känsliga personuppgifter omfattassom

tystnadsplikten.av

Forskning och statistik

Känsliga19§ personuppgifter får behandlas för forsknings- och statistik-
ändamål, behandlingen nödvändig och samhällsintresset detärom om av
forsknings- eller statistikprojekt vari behandlingen ingår klart väger över

risk för otillbörligtden intrång i enskildas personliga integritet be-som
handlingen kan innebära.

godkäntsprojektet forskningsetiskHar kommitté, skall förutsätt-av en
förstaningarna enligt stycket uppfyllda. Med forskningsetiskanses

sådant särskiltkommitté för prövning forskningsetiskaettavses organ av
frågor företrädare för såvälhar det allmänna forskningen ochsom som

till universitet ellerknutet högskola eller till någonär in-ettsom en annan
betydande omfattning finansierari forskning.stans merasom

får forPersonuppgifter lämnas användas sådanai projektut att som av-
inte någoti första stycket, följer sekretesslagenannatses om av

1980:100.

Bemyndigande föreskriva ytterl undantagigareatt

20 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får före-som
skriva ytterligare undantag från förbudet i det behövs13 med hänsynom
till viktigt allmänt intresse.ett

Uppgifter lagöverträdelserom

förbjudet för§ andra21 Det myndigheterär behandla personuppgif-än att
lagöverträdelser eller domar och säkerhetsåtgärder i brottmål.ter om om

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får före-som
från förbudet förstaskriva undantag i stycket.
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Användning personnummerav

Uppgift får behandlas22 § bara det klart motive-när ärom personnummer
med hänsyn tillrat
ändamålet med behandlingen,a

identifiering,b vikten säker ellerenav
någotc beaktansvärt skäl.annat

Information till registreradeden

Information skall självmant uppgifternalämnas samlasnär in

uppgifter samlas in från23 denne själv,§ När skall denom en person per-
densondataansvarige självmant lämna registrerade information rörande

behandlingen.

personuppgifterna från24 Om har samlats in källa§ den registre-änannan
rade, skall den persondataansvarige självmant lämna den registrerade in-

Ärformation rörande behandlingen uppgifterna uppgifternanär noteras.
avsedda lämnas till tredje behöver informationen dock lämnasutatt man,
först gången.uppgifterna lämnas for förstanär ut

Information enligt forsta stycket behöver inte lämnas, det finns be-om
stämmelser registrerandet eller utlämnandet personuppgifterna iom av en
lag eller någon författning.annan

Information intebehöver heller lämnas enligt första stycket, dettaom
visar sig omöjligt eller skulle innebära oproportionerligt storvara en ar-
betsinsats. uppgifternaOm används för vidta åtgärder beträffande denatt
registrerade, skall dock information alltid lämnas i samband medsenast att
så sker.

Vilken information skall lämnas självmant

Information25 § enligt eller första stycket23 § 24 § skall omfatta
a uppgift den persondataansvariges identitet,om
b uppgift ändamålen med behandlingen, ochom

all informationc övrig behövs for den registrerade skall kunnaatt tasom
till sina rättigheter, såsom information uppgif-mottagarnavara om av

skyldighet lämna uppgifter och ansöka informa-rättenterna, att att om
tion.
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registrerade redansådant denlämnasdock intebehöverUppgifter om som
till.känner

ansökanefterockså lämnasskallInformation

ansökertill ochskyldigpersondataansvarige26 § ärDen att som omvar en
personuppgifterinformation,kalenderår gratis lämnagångdet omperen

skallsådana uppgifterBehandlaseller inte.behandlassökandenrörsom
ocksåinformation lämnasskriftlig om

behandlas,sökandenuppgiftera vilka somom
uppgifter har hämtats,varifrån dessab

ochbehandlingen,ändamålen mede
uppgifterna läm-kategorierellervilkad till mottagaremottagare somav

ut.nas

persondata-skriftligen hos denskallförsta stycketenligtansökan görasEn
enligtInformationsökande själv.undertecknad denochansvarige avvara

från ansökan gjordes.månad detinomskall lämnasstycketförsta atten
året för-jämntinformation bara vidlämnatillåtet överdockDet treär att

särskilda skäl för det.finnsdettillfällen,delade om
beträffandebehöver inte lämnasstycketenligt förstaInformation per-

utformningfått sin slutligaintelöpande när ansö-sonuppgifter i text som
eller liknande. Vadminnesanteckningellergjordeskan utgör som nusom

till tredjehar lämnatsuppgifternadock integäller utsagts man, omom
vetenskapligastatistiska ellerhistoriska,bara förbehandlasuppgifterna

utform-fått sin slutligalöpande intesåvitt gällereller,ändamål text som
år.under längre tidbehandlatsuppgifterna har änning, ettom

tystnadspliktvid sekretess ochinformationsskyldighetenfrånUndantag

författ-föreskrivet i lag ellersärskiltutsträckning detden27 § I är annan
uppgifterförfattningmed stödmeddelatsbeslut harining eller attavsom

bestämmelserna i 23-registrerade gäller intetill denfår lämnasinte ut
§§.26

får medgebestämmermyndighet regeringendenellerRegeringen som
for skyddabehövsdeti 23-26 §§,bestämmelsernafrånundantag attom

undersökaför förebygga,enskilda ellerförintressengrundläggande att
avslöja brott.eller
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Rättelse

den registreradeskyldig begäranpersondataansvarige28 § Den är att av
inte har behand-sådana personuppgifterutplånaellerblockerarätta, som

har utfärdats med stödeller föreskriftermed denna lagenlighetlats i somj
i tillockså underrätta de tredjepersondataansvarige skall mänlagen. Denav

åtgärden, den registrerade begärhar lämnatsuppgifternavilka ut omom
betydande skadaundvikaunderrättelse skulle kunnadet eller meraenom

sådan underrättelse behöverNågonregistrerade.för denolägenheteller
omöjligt eller skulle innebärasigdetta visarlämnasdock inte envaraom

arbetsinsats.oproportionerligt stor

beslutAutomatiserade

ellerföljder för fysiskhar rättsligabeslut29§ Ett person annarsensom
på automatisk be-får grundas enbartför denneverkningarmärkbarahar

egenskaper hosbedömavilka avseddapersonuppgifter,handling är attav
möjlighetbeslutet harden berörsbaraden berörda attavom sompersonen,

på manuellbeslutetpå begäran väg.omprövat
förstasådant beslut iföremål förvaritochVar ett avsessomsomen

persondataansvarigefrån denfå informationpå ansökanstycket har rätt att
behandling har lettautomatiskadenharvilka regler styrt somsomom

gäller ilämnandet informationfråga ansökan ochtill beslutet.fram I avom
bestämmelserna i 26tillämpliga delar

vid behandlingSäkerheten

personuppgiftermedarbetarDe personer som

underarbetareller depersondatabiträde och den30§ Ett personer som
personuppgif-behandlafårledningpersondataansvarigeseller dendennes

frågapersondataansvarige. Ifrån denmed instruktionerenlighetbara iter
iverksamhet tillämpasi allmännastystnadsplikt detochsekretessom

100.sekretesslagen 1980:bestämmelserna istället
behandlingpersondatabiträdetsskriftligt avtalfinnasskallDet ett om

skalldet avtaleträkning.persondataansvariges Iför denpersonuppgifterav
personuppgif-får behandlapersondatabiträdetföreskrivasdet särskilt att

persondataansvarige ochfrån deninstruktionermedi enlighetbaraterna
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åtgärder i 31 §deskyldigt vidtapersondatabiträdet är attatt avsessom
första stycket.

Skyddsåtgärder

tekniska och organisa-lämpligaskall vidtapersondataansvarige31 § Den
Åtgär-behandlas.personuppgifterskydda deföråtgärdertoriska att som

beaktandesäkerhetsnivå lämplig medåstadkomma ärskallderna somen

av
finns,möjlighetertekniskadea som

genomföra åtgärderna,skulle kostab vad det att
personuppgifterna,med behandlingenfinnsriskersärskildadec avsom

och
personuppgifternabehandladede är.känsligad hur pass

persondatabiträde, skall denanlitarpersondataansvarigedenNär ett per-
depersondatabiträdet kan genomförasigförvissasondataansvarige attom

verk-persondatabiträdettillmåste vidtas ochsäkerhetsåtgärder attsesom
åtgärderna.vidtarligen

skyddsåtgärderfår beslutaTillsynsmyndigheten om

skyddsåtgärder denvilkafår beslutaTillsynsmyndigheten32 § somom
vidta enligtskall 31persondataansvarige

möjlighetertillsynsmyndighetensbestämmelserdetfinns47 § attI om
med vite.förena beslutet

Överföring tredje landpersonuppgifter tillav

ÖverföringFörbud mot

be-personuppgifterföratill tredje landförbjudet över33 § Det är att som
behand-personuppgifter förockså överföringgällerFörbudethandlas. av

land.i tredjeling
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Undantag från förbudet

hinder34 det tillåtet föra personuppgifter§ Utan 33 § tillär överattav
tredje land, den registrerade överföringenhar samtyckt till eller närom
överföringen nödvändig förär att

fullgöra avtala mellan den registrerade och den persondataansvarige,ett
b på den registrerades begäran vidta åtgärder innan avtal träffas,ett

ingå fullgöra sådanteller avtalc mellan den persondataansvarige ochett
itredje den registrerades intresse,ärman som

anspråk skall kunna fastställas,d rättsliga gällande försvaras,ellergöras
eller

förskydda vitala intressen den registrerade.e

också tillåtet föra personuppgifter förDet användningöver enbart iär att
anslutit sig till Europarådetshar konvention skydd förstaten som om en-

automatisk databehandlingskilda vid personuppgifter.av

får för överföring personuppgifterRegeringen till vissa35 § före-staterav
skriva från förbudet i Regeringen fårundantag 33 också föreskriva att

personuppgifter till tredje land tillåten,överföring överföringenärav om
innehåller vissaregleras avtal bestämmelser till skydd för deett somav

rättigheter.registrerades
myndighet fårRegeringen eller den regeringen bestämmer vidaresom

undantag från förbudet i det behövs med hänsynmedge 33 till ettom
viktigt allmänt intresse eller det finns tillräckliga garantier till skyddom
för de registrerades rättigheter.

Anmälan till tillsynsmyndigheten

nmälningsskyldighetA

Behandling personuppgifter36 § helt eller delvis automatiskärav som
omfattas anmälningsskyldighet. persondataansvarige skall innanDenav en
sådan behandling eller serie sådana behandlingar, haren av som samma

ändamål,eller liknande genomförs skriftlig anmälan till tillsyns-göra en
myndigheten.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får före-som
frånskriva undantag anmälningsskyldigheten för sådana behand-typer av

lingar sannolikt inte kommer leda till intrångotillbörligt i denattsom per-
sonliga integriteten.
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det finns persondataombudAnmälan behöver inte göras ettom

persondataansvarige har offentliggjort uppgiftden§37 När ettatten om
och det behöver anmälanpersondataombud enligt inte36 §är,utsetts vem

göras.

Persondataombudets uppgifter

skall ha till uppgift självständigt till denPersondataombudet38 § att attse
lagligtbehandlar personuppgifter korrekt ochpersondataansvarige ett

brister för denne.påpeka eventuellaochsätt
persondataombudet anledning misstänka den persondataan-Har att att

bestämmelser gäller för behandlingensvarige bryter demot som av per-
så efter påpekande,och vidtas inte rättelse det kan skesonuppgifter snart

anmäla förhållandet till tillsynsmyndigheten.persondataombudetskall
samråda tillsynsmyndighe-Persondataombudet skall i övrigt medäven

hur de bestämmelser gäller för behandlingenvid tveksamhetten om som
personuppgifter skall tillämpas.av

föra förteckning de behandlingarPersondataombudet skall39 § överen
omfattatspersondataansvarige genomför och skulle haden an-som avsom

skallombudet inte hade funnits. Förteckningenmälningsskyldighet om
anmälan enligt skulle haåtminstone de uppgifter 36§omfatta som en

innehållit.

detfå rättelsePersondataombudet skall hjälpa registrerade40§ näratt
personuppgifter felaktiga,finns anledning misstänka behandlade ärattatt

ofullständiga.missvisande eller

särskilt integritetskärzsliga behandlingarObligatorisk anmälan för

personuppgiftervissa behandlingarRegeringen får föreskriva41 § att av
intrång personligarisker för otillbörligt i deninnebära särskildakansom

förhandskontroll anmälas till tillsynsmyndighetenskall förintegriteten en-
sådana föreskrif-regeringen har meddelatveckor i förväg. Omligt 36 § tre

från anmälningsskyldigheten enligt 37undantagetgäller inteter,
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behandlingar intetill allmänheten anmältsUpplysningar om som

skall till och begärpersondataansvarige det skynd-42 § Den var en som
sådanapå lämpligt lämna upplysningar automatiska elleroch sättsamt om

personuppgifter inte har anmälts till tillsyns-andra behandlingar av som
skall omfatta det anmälan enligtUpplysningarnamyndigheten. som en

persondataansvarige dock inte skyldigskulle ha omfattat. Den36 § är att
säkerhetsåtgärder har vidtagits.uppgifter vilkalämna ut somom

Skadestånd

persondataansvarige skall den registrerade för den skada43 § Den ersätta
behandling personuppgifter i strid med denna lag eller föreskrif-avsom en

forthar meddelats med stöd lagen har med sig. Ersättning skallter avsom
formögenhetsskada förockså betalas for och den kränkning denren av per-

integriteten behandlingen har inneburit.sonliga som
Ersättningsskyldigheten enligt första stycket kan i den utsträckning det

ned eller helt falla bort, denskäligt persondataansvarige visarär sättas om
på ellerfelet inte berodde honom henne.att

uppgifterStraff för osanna

eller fängelse högst månader eller,Till böter brottet44 § är grovt,sex om
två årtill i högst döms den uppsåtligen ellerfängelse oaktsamhetsom av

lämnar uppgiftosann
information till registrerade föreskrivs i dennaa i lag,som

b anmälan till tillsynsmyndigheten enligt elleri 36
c till tillsynsmyndigheten myndigheten begär information enligtnär

45

Tillsynsmyndighetens befogenheter

på fåTillsynsmyndigheten har for sin tillsyn begäran45 § rätt att
tillgång till personuppgiftera de behandlas,som

behandlingenb upplysningar och dokumentation rörande av personupp-
vid denna, ochgifter och säkerheten

sådanac tillträde till lokaler har anknytning till behandlingensom av
personuppgifter.
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tillsynsmyndigheten inte efter begäran enligt kan få tillräck-45 §46 § Om
behandlingen personuppgifterunderlag för konstatera lag-ligt äratt att av

persondataansvarige be-myndigheten vid vite förbjuda denlig, får att
lagra dem.personuppgifter påhandla sätt änannat attgenom

personuppgifter behandlastillsynsmyndigheten konstaterar47§ Om att
på skall myndighetenbehandlas olagligtkommaeller kan sätt,ettatt ge-
förfaranden försöka åstadkommaliknande rättelse.påpekanden ellernom

eller det riskfyllt fårfå påGår rättelsedet inte sätt är vänta,annat attatt
persondataansvarige fortsättaförbjuda den be-vid vitemyndigheten att att

personuppgifterna på lagra dem.handla sätt änannat attgenom
inte frivilligt följer beslutpersondataansvarigedenOm ett om

vunnit laga kraft, får tillsynsmyndighetenskyddsåtgärder enligt 32 som
genomföras.beslutet skallförföreskriva vite att

tillsynsmyndigheten beslutar vite enligt eller skall46 4748 § Innan om
fått tillfällepersondataansvarige ha sig. Om det riskfylltden äratt yttra att

dock i avvaktan på yttrandet meddela tillfälligtfår myndighetenvänta, ett
tillfälliga beslutet skall yttrandetidenvite.beslut Det prövas närom,om

har gått ut.
skall delges den persondataansvarige. DelgivningvitesföreläggandeEtt

får dock användas bara detdelgivningslagen 1970:428enligt §12 om
den persondataansvarige har avvikit eller håller sigfinns skäl attatt anta

på någotundan sätt.annat

får hos länsrätten i det län där myndighetenTillsynsmyndigheten49 § är
sådana personuppgifter har behandlats påbelägen ansöka att ettsomom

utplånas.olagligt skallsätt
utplånande får inte meddelas det oskäligt.Beslut äromom

Överklagande

generellaTillsynsmyndighetens beslut enligt denna lag50 § änannatom
allmän förvaltningsdomstol.föreskrifter får överklagas hos

tillPrövningstillstånd krävs vid Överklagande kammarrätten.
får dess beslut skall gällaTillsynsmyndigheten bestämma ävenatt om

det överklagas.
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föreskrifterNärmare

fårmyndighet regeringen bestämmer med-eller denRegeringen51 § som
föreskrifterdela närmare om

tillåten,personuppgifterfall behandlingi vilkaa ärav
den persondataansvarige vid behandlingställsb vilka krav avsom

personuppgifter,
tillåten,fall användningi vilkaC ärav personnummer

eller ansökan till persondataansvarig,innehållet i anmäland enen
till registrerade och hur lämnan-information skall lämnase vilken som

skall gå till, ochinformationdet av
tillsynsmyndigheten och förfarandet anmälda uppgifterf tillanmälan när

har ändrats.

Övergångsbestämmelser

kraft januari då datalagenträder i den 1999, 1973:289lag 1Denna
äldre dock fortfarande frågagälla. lagen gäller iskall upphöra Denatt

beslut har meddelats före den januariöverklagande l 1999.av somom
pågårsådan behandling personuppgifter vid ikraft-Beträffande av som.

utgången månad den äldre lagenskall till september 2001trädandet av
för den gäller bestämmelserna i dentillämpas i stället Detta ävennya.

överklagande.äldre lagen om
och i den lagen inteBestämmelserna i 10, 13 21 §§ skall börjanya.

den oktober beträffande sådan manuell behand-tillämpas förrän 20071
pågårpersonuppgifter vid ikraftträdandet.ling somav

personuppgifter vid ikraftträdandet lagras för historiskBeträffande som.
i lagenskall bestämmelserna i 13 och denforskning 10, 21 nya

på någottillämpas först uppgifterna behandlasbörja när sätt.annat
bestämmelser i den äldre lagen tilläm-Dessförinnan skall motsvarande
i den lagen skall dock inte till följdangivna bestämmelsernaDe nyapas.

börja tillämpas tidigare vad följer punktvad änsagts som avsom nuav
eller2 3 ovan.

lagen får före ikraftträdandet.Anmälan enligt i den36 § görasnya.
efterföre ikraftträdandet skall gällasamtycke har lämnatsEtt ävensom.

uppfyller kraven i den lagen.ikraftträdandet samtycket nyaom
äldre kommitregisterutdrag enligt § i den lagenbegäran 10Har en om.

ikraftträ-utdraget inte expedierats föreföre ikraftträdandet harin men
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dandet skall framställningen ansökan enligt 26 § i denanses som en nya
lagen.

lagens bestämmelserDen skadestånd skall bara tillämpasnya om om
den omständighet yrkandet hänför sig till har inträffat efter ikraft-som
trädandet. fall tillämpas de äldreI bestämmelserna.annat
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tillb Förslag

ändring iLag om

Tryckfrihetsförordningen

fråga tryckfrihetsförordningen 1949:105iföreskrivsHärigenom om
rubriken till§§, kap. ochkap. 1-19 7 3 5dels kap. 21 1 samtatt

följande lydelse,skall hakap.2
följande lydelse.paragraf, kap.skall införas 2 20dels detatt aven ny

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

kap.1

§1

någraförstås varje svensk medborgarestryckfrihetMed rätt utanatt, av
i förväg lagda hinder, utgiva skrifter,allmäntmyndighet eller annat organ

tilltalas för deras inne-inför laglig domstol kunnaendastsedermeraatt
innehålldärför, dettafall kunna straffashåll, och icke i änatt annat om

återhållagiven bevara allmänt lugn,tydlig lag,strider utan attattmot
upplysning.allmän
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överensstämmelse med de iI I överensstämmelse imed de
första stycket angivna grunderna första stycket angivna grunderna
för allmän tryckfrihet och till för allmän tryckfrihet och tillen en
säkerställande fritt menings- säkerställande fritt menings-ett ettav av
utbyte och allsidig upplysning utbyte och allsidig upplysningen en

ståskall det varje svensk medbor- skall stådet varje svensk medbor-
fritt med iakttagande de fritt med iakttagande deatt, att,gare av gare av

bestämmelser i denna för- bestämmelser iäro denna for-ärosom som
ordning meddelade till skydd för ordning meddelade till skydd för
enskild och allmän säkerhet, i enskild och allmän säkerhet, irätt rätt
tryckt skrift sina tankar och tryckt skrift sina ochtankaryttra yttra
åsikter, offentliggöra allmänna åsikter, offentliggöra handlingar
handlingar meddela uppgifter innehåller allmänna uppgiftersamt som
och underrättelser i vad meddela uppgifter och under-ämne samtsom
helst. rättelser i vad helst.ämne som

skall ock stå frittDet i alla de fall då i denna för-äratt, annatenvar
ordning föreskrivet, meddela uppgifter och underrättelser i vad ämne som
helst for offentliggörande i tryckt skrift till författare eller ärannan som

upphovsman till framställning i skriften, till skriftens utgi-att anse som
eller, för skriften finnes särskild redaktion, till denna tillellervare om

företag för yrkesmässig förmedling nyheter eller andra meddelandenav
till periodiska skrifter.

Vidare skall följer denna förordning,äga rätt att, annatenvar om av
anskaffa uppgifter och underrättelser i vad helst för offent-ämne attsom
liggöra dem i tryckt skrift eller för lämna meddelande iatt som avses
föregående stycke.

kap.2

Om allmänna handlingars offent- Om allmänna uppgifters offent-
lighet lighet

1§ 1§

Till främjande fritt menings- Till främjande fritt menings-ett ettav av
utbyte och allsidig upplysning utbyte och allsidig upplysningen en

varje svensk medborgare ha skall varjeskall svensk medborgare ha
allmänna uppgif-del hand- del allmännarätt rättatt atttaga taav av

lingar. ter.
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2§3§

den finnsallmänuppgift iframställning Enförstås ärhandlingMed om
förvarmyndighetensbildeller upptagningskrifti samt

ellerenligthandling 7eller aavlyssnas iläsas,kan somensom
inkommen8§tek-medendast äruppfattas attsätt anse somannat

myndig-upprättad hostill ellerall-Handlinghjälpmedel. ärniskt
ellerhetenmyndig-hosförvarasdenmän om

någonellerb7§ registereller ienligtoch 6 ärhet ettatt annananse
haruppgiftersamlingupprättadtill ellerinkommen somavsom

sök-införing,färdigställts förmyndighet.hos
sammanställningellerning av

uppgifter databas.

allmännaUppgifterforsta är oavsettiUpptagning omavsessom
bild ellerskrift ellerdefinns i iförvarad hosstycket enmyn-anses

elleravlyssnasläsas,kantill- formdighet, upptagningen är somom
medendastuppfattastek-medmyndigheten sättförgänglig annat

myndighe-hjälpmedeltekniskamyndighetenhjälpmedelniskt somsom
har.så-överföringför isjälv utnyttjar ten

avlyss-kan läsas,dendan form att
uppfattas.påeller sättannatnas

dockgäller upptagningDetta
ingår personregister,i omsom

för-ellerlagenligtmyndigheten
beslut,särskiltellerordning som

befo-saknarpå lag,grundar sig
göra MedÖverföringen.genhet att

för-förstås register,personregister
anteckningarandraellerteckning

uppgiftinnehålla som avsersom
hänfö-kanochenskild somperson

till denne.ras
fram-handlingMed avses en

bestämtharställning inne-ettsom
håll.
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2§ 3§

del allmännaRätten Rätten del allmänna uppgif-att taga att taav av
handlingar får begränsas endast får begränsas endast det ärter om

påkallatdet med hänsyn till påkallat med hänsyn tillärom
rikets säkerhet eller förhållandedess till eller mellanfolkligstatannan
organisation,
rikets centrala finanspolitik,2 penningpolitik eller valutapolitik,
myndighets verksamhet för inspektion, kontroll eller tillsyn,annan
intresset förebygga eller beivra brott,att
det allmännas5 ekonomiska intresse,
skyddet för6 enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden,

intresset bevara djur- eller7 växtart.att.

Begränsning del Begränsningarrätten delatt rättentaga att taav av
allmänna handlingar skall allmänna uppgifter skallangi-av av anges

i bestämmelse i i bestämmelser isär- särskildvas noga en noga en
skild lag såeller, i visst fall lag eller, det lämpligare iär ettom om
befinnes lämpligare, i lag visst fall, i lag till vilkenannan annanen
vartill den särskilda lagen hänvisar. den särskilda lagen hänvisar. Efter
Efter bemyndigande i sådan be- bemyndigande i sådan be-en

fårstämmelse dock regeringen stämmelse fár dock regeringenge- ge-
förordning meddela förordning meddelanärmare närmarenom nom

föreskrifter bestämmelsens till- föreskrifter bestämmelsens till-om om
lämplighet. lämplighet.

hinder andraUtan stycket får hinderUtan andra stycket fårav av
i bestämmelse där riks- i bestämmelse därsom avses en som avses
dagen eller regeringen tilläggas riksdagen eller regeringen be-ges
befogenhet efter omständighe- fogenhet efter omständigheternaatt att

medgiva viss handling medge viss uppgift lämnasterna att att ut.en
lämnas ut.



Tryckfrihetsförordningen 33örfattningsförslag:FSOU 1997: 39

4§

självmyndighetsOm rätt atten
sammanställasöka efter eller upp-

enskildasgifter hänsyn till per-av
begränsatsharsonliga integritet

författning,lag eller annangenom
förgäller den begränsningen även

del allmännaden vill ta avsom
uppgifter-

5§4§

uppgift brev ellermeddelande En ieller ärBrev annatettannat som
ställt personli-inne- meddelandetill denpersonligen ärställt somsom

innehar befatt-till denmyndighetbefattning vidhar somanses gen en
myndighethand- ning vidhandling,allmän anses somenomsom

uppgiften gällerallmän,ärende ellergällerlingen ettomannan
frågamyndighe- ärende ellerankommerfråga som an-annanensom

ochpå myndighetenkommeravsedd for inte äroch är mottagarenten
endastavsedd förinnehavareendast mottagaren somannanavsom

ställning.innehavareställning. av annan

6§5§

i detta ka-myndighet likställsdetta Medlikställas imyndighetMed
och be-riksdagen, kyrkomötetpitelkyrkomötet ochriksdagen,kapitel

kommunal församling.slutandeförsamling.kommunalbeslutande
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6§ 7§

Handling inkommen till handlingEn inkommen tillanses myn- anses en
dighet, den har anlänt till myndighet,när den har anlänt tillnärmyn-
digheten eller kommit behörig be- myndigheten eller kommit behörig
fattningshavare till handa. frågaI befattningshavare till handa.

§3upptagning iom som avses
första stycket gäller stället deni att

inkommen till myndighet näranses
har den tillgänglig förgjortannan

myndigheten på angivessätt isom
§ andra stycket.3

Tävlingsskrift, anbud eller Tävlingsskrift, anbud eller
sådan handling enligt sådan handling enligtannan som annan som

tillkännagivande skall avlämnas i tillkännagivande skall avlämnas i
förseglat omslag in- förseglat omslag inkom-inteanses anses
kommen Fore den tidpunkt har före den tidpunkt har be-som men som
bestämts För öppnandet. för öppnandet.stämts

Åtgärd någon vidtagersom en-
dast led teknisk bearbetningisom
eller teknisk lagring handling,av

myndighet har tillhandahållit,som
skall leda till handlingattanses

inkommen till den myndigheten.är

7§ 8§

Handling upprättad hos handlingEn upprättad hosanses myn- anses en
dighet, den har expedierats. myndighet,när den har expedierats.när
Handling har expedierats Handling har expedieratsintesom som

upprättad det ärende till upprättadnär det tillärendenäranses anses
vilket den hänför sig har slutbe- vilket den hänför sig har slutbe-
handlats hos myndigheten eller, handlats myndigheten eller,om av om
handlingen hänför sig till visst handlingen hänför sig tillinte ett
ärende, den har justerats visst ärende,när den har justeratsnärav av
myndigheten eller fär- myndigheten eller påsätt fär-annat sättannat
digställts. digställts.
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frånFöljande undantag gäller vadföreskrives iför vadställetI som
första stycket.handling föreskrivs igällerstycketforsta att som

upprättad,anses
sådantjournal.diarium,l samt

förteckningellerregister annan
fortlöpande, hand-föres närsom

färdigställts förharlingen an-
införing,ellerteckning

och andra beslut,beslut, enligt Domarochdom annat somsom.
föreskriftenligt skall avkunnasföreskrivet skallvad därom är

protokolleller expedieras,expedieras,elleravkunnas samtsamt
i vad deoch andra handlingarhandling iochprotokoll annan

till sådana beslut,sådant be- hänför sigsig tillden hänförvad
beslutetupprättadehar avkunnatsbeslutetslut, närnär anses

eller expedierats.har avkunnatsexpedierats,eller
protokoll och därmedprotokoll och Andramyndighets.annat .

jämförliga anteckningaranteckningar,jämförligadärmed anses
handlingen harupprättade,justeratshandlingen har närnär av

myndigheten ellerjusteratspåmyndigheten eller sättannat av
på dockprotokoll färdigställtsdockfärdigställts, sätt,annat

protokoll hos riksdagenskyrkomötetsellerriksdagenshos inte
utskott, riks-eller eller kyrkomötetsriksdagensutskott,

eller kommuns revisorerstatliga dagensrevisorer ellerkommuns
statliga kommittéer ellerkommunal ellerhoskommittéer eller

myndighet ihos kommunaldennamyndighet i ärende som
denna endast bere-ärendetill avgörande.berederendast som

avgörande.der till
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8§ 9§

ingårHar i eller knutet Har ingårär i eller ärettorgan som organ som
till verk eller liknande myndig- knutet till verk eller liknandeett ett en
hetsorganisation överlämnat hand- myndighetsorganisation överlämnat
ling till inom handling till inomannat annatettorgan samma en organ
myndighetsorganisation eller fram- myndighetsorganisationsamma
ställt handling för sådant överläm- eller framställt handling för etten
nande, skall handlingen sådant överlämnande, skall hand-anses

därigenom inkommen eller lingen därigenomintesom anses som
upprättad i fall då inkommen ellerän upprättad iannat annatorganen
uppträda självständiga i for- fall då uppträderänsom organen som
hållande till varandra. självständiga i förhållande till var-

andra.

9§ 10§

myndighet tillkommenHos Uppgifter har antecknatsminnes- ellersom
anteckning har expedierats införts endast för ärendes fore-ettsom
skall heller efter den dåtidpunkt dragning eller beredning inteär
den enligt §7 allmänna de har tillförtär inteatt anse som upp- om
rättad allmän handling någotärendet sak. hellerInteianses som upp-
hos myndigheten, den icke gifter utkast eller koncept tillitagesom en

hand for arkivering. Med myndighets beslut eller skrivelseom
förståsminnesanteckning eller uppgifter någon där-iprome- annan

och uppteckning eller med jämställd handlingmoria all-ärannan
har kommit tillupptagning männa.som en-

dast for ärendes föredragning eller
beredning, dock till delden den
har tillfört ärendet sakuppgift.

Utkast eller koncept till Uppgifter har tagitsmyn- som om
dighets beslut eller skrivelse och hand För arkivering eller före-som

därmed jämställd handling kommer handlingar hariannan som ex-
har expedierats pedierats dock alltid allmänna.ärsom anses som

allmän handling, såvida den icke
hand för arkivering.tages om
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10§ 11§

Uppgifterförvaras hos finns myndighetsHandling isomsom myn- en
led i teknisk be- förvar endast led idighet endast tek-ettsomsom en

teknisk lagring för nisk bearbetning eller tekniskarbetning eller lag-
allmän ring för räkning all-räkning inteärsom annansannans anses

myndigheten. hos den myndigheten.handling hos den Upp-männa
gifterna blir hellerinte att anse som
allmänna hos den myndighet som

tillhandahållit påhar dem endast
grund de samband med elleriattav
efter åtgärden återlämnas till den
myndigheten.

11§ 12§

Sådana uppgifterSom allmän handling allmännainteäranses
ingårisom

sådan någoneller brev, telegram ellerbrev, telegram annan
inlämnats till sådan handlinghandling har harsom annan som

hos myndighet inlämnats till ellereller upprättats upprättats
medde-endast för befordran hos myndighet endast för be-av en

fordran meddelande,lande, av
handling meddelande eller någonmeddelande eller2. annan annan

till eller handling har inlämnats tillhar inlämnats upp- somsom
för eller hos myndig-hos myndighet endast upprättatsrättats en

för offentliggörandeoffentliggörande i periodisk het endast i
som periodisk skriftskrift utgives utgesgenom myn- somen

myndigheten,digheten, genom
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tryckta skrifter, ljud-ljud- eller bildupp- ellerskrift,tryckt
handling bildupptagningar andraellertagning samtannan

handlingar och databaserelleringår i bibliotek somsomsom
ingår i bibliotek,tillförts allmäntfrån enskild har

for Förvaringuteslutandearkiv
forsknings- ochvård elleroch

brev,studieändamål eller privata
skrifter eller upptagningar som

tillha överlämnatseljest myn-
ändamålföruteslutandedighet

angivits,som nu
innehållet hand- handlingar och databaseriupptagning somav .

från enskild har tillförtsling i upptag- enenavses omsom
uteslutande for för-myndighet myndighetförvaras hosningen

och vård eller forsk-ursprungliga hand- varingdendär
och studieändamål ellernings-skullelingen att ansevara

skrifter ellerprivata brev,allmän. upp-som
gifter har överläm-som annars

till myndighet uteslu-nats en
sådant ändamål.tande för ett

första stycket 3föreskrivsDet isom
ingår bibliotekhandling isomom

förpåtillämpas upptagninginte
databehandling sådantautomatisk i

tillgångmyndighet harregister som
med myndig-avtaltill enligt annan

het.
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13§

begär få del all-Den att tasom av
uppgifter skall precisera sinmänna
såbegäran det möjligt finnaäratt att

den handling där uppgifterna ingår
eller utföra den sökning eller
sammanställning krävssom annars
för uppgifterna skall kunnaatt tas
fram.

12§ 14§

får lämnas någonhandling Om begär fåAllmän delut att tasom av
eller såpå begäran allmänna uppgifter får lämnasskall genast som

ställetmöjligt skall myndigheten ellerdet är utan ut,snart genast,
tillhandahållas den, så det möjligt, avgiftavgift ärsnart utansom

så hand- ställetdel därav,önskar atttaga
eller på tillhandahållaavlyssnas den handling därlingen kan läsas,

fårHandling uppgifterna ingår såuppfattas. den kansätt attannat
läsas,avbildas eller avlyssnas eller uppfattasskrivasäven tagasav,

elleri anspråk för ljudöverföring. Kan sätt,annat
handling tillhandahållas fram de begärda uppgifternaattutan ta
sådan databas,del därav icke får läm- det kan skesom ur en om

med användning de tekniskaskall den i övriga delarröjes,utnas av
tillgänglig för hjälpmedel myndighetensökanden igöras somav-

skrift eller kopia. har eller nämn-utanannars
värda kostnader.
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Handlingar och uppgifter till-som
handahålls på stället får skri-även

avbildas eller i anspråktasvas av,
for ljudöverföring. Kan handlingen

tillhandahållas uppgif-inte utan att
får lämnas skallinte rojs,ter utsom

handlingen i övriga delar till-göras
förgänglig sökanden i utskrift eller

kopia. Motsvarande gäller om upp-
gifter databaser.ur

Myndighet icke skyldig myndighet skyldigEnär är inteatt att
på tillhandahållatillhandahålla handling stället, handling på ställeten

fråga frambetydande hinder eller uppgifter data-möter. taom ur en
§ bas, det3 betydande hin-i möterupptagning avses omom som

första stycket föreligger heller der.
sådan skyldighet, sökandenom

beaktansvärd olägenhet kanutan
del hosupptagningen när-taga av

myndighet.belägen

13§ 15§

önskar del allmän begär det harDenDen även rätt atttagasom somav
fast- fastställdhandling har avgift utskrift,även rätt iatt mot mot en

få avskrift eller kopia kopia eller elektronisk form fåställd avgift ut
till del den får handling eller uppgifterhandlingen denav en enur

lämnas Myndighet dock databas, allt till den del uppgif-ärut.
fårskyldig lämna för lämnasupptagning ut.ut ternaatt

automatisk databehandling i annan
form utskrift. heller föreliggerEjän
skyldighet framställa kopiaatt av

§karta, bild eller 3ritning, iannan
första stycket avsedd upptagning än

svårighethar angivits, omsom nyss
handlingen kan tillhan-ochmöter

dahållas på stället.
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Myndigheten dock skyl-inteär
dig framställa kopior kartor,att av

bilder eller andra lik-ritningar,
nande handlingar det möterom
svårigheter och handlingen kan
tillhandahållas på stället.

myndighetEn skyldiginteär att
tillhandahålla uppgifter elektro-i
nisk form det finns särskildom en
bestämmelse lag eller för-i annan

fattning förbjuder detta ellersom
det betydande hinder.möterom

behöver aldrigDatorprogram till-
handahållas elektronisk form.i

avskrift eller ko- begäran fåEn allmänBegäran att att ut en
handling skall be- uppgift någon for-allmän deipia angivnaavav

skall behandlashandlas skyndsamt. skyndsamt.merna

14§ 16§

få fådel allmän begäran del all-Begäran Enatt atttaga taav av en
myndighet uppgifthandling hos skall hos denmängöres görassom

förvarar handlingen. myndighet har uppgiften i sittsom
förvar.
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myndighet skall denBegäran prövasBegäran prövas avav
myndighet i förstai första stycket. Omangives som angessom

det finns särskilda skälfår stycket. Omföranleda det,skälsärskilda
föreskrivas be-§ får det dock iibestämmelse 2dock i avses ensom

i §stämmelse andra3föreskrivasstycketandra pröv-att som avses
vidstycket prövningen tillämp-be-tillämpningenningen vid attav

bestämmelsen skallpå ningenankommaskallstämmelsen av an-
på myndighet.komma Ifråga hand-myndighet. I annanenomannan

handlingbetydelse fråga eller da-synnerligling är om en ensom av
synnerlig bety-tabassäkerhet kanför ärrikets även som avgenom

för rikets säkerhet kanendast delseföreskrivas ävenförordning att
föreskrivasförordningfråganfårmyndighetviss attpröva genomom

myndighet fårendast vissnämnda fallendeutlämnande. prövaI ennu
utlämnande.frågan deutlämnande Iskall begäran nuge- omom

fallen skall begärannämndabehörigtillhänskjutasnast omenmyn-
tillutlämnande hänskjutasdighet. genast

behörig myndighet.
får på grundmyndighet intefår på grund EnMyndighet inte av

någon begär få delfå delnågon begär att att taatt tagaatt avav av
efterforskauppgiftefterforska allmänhandlingallmän vemvem en

han hareller vilket syftehan har hanvilket syfteeller ärhan är
utsträck-med sin begäran iutsträck-imed sin begäran störrestörre

förbehövsmyndig- ningbehövs för änning attän att myn-somsom
skall kunnadighetenhinder prövaskall kunnaheten pröva omom

uppgiftenföreliggerhinderhandlingen läm-föreligger attmotmot att
lämnas ut.ut.nas



örfattningsförslag:F TryckfrihetsförordningenSOU 1997: 39 43

15§ 17§

Om riksdagen eller Om någon riksdagenän elleränannan rege- annan
ringen avslår begäran få del regeringen avslår begäran fåatt taga atten

handling eller lämnar allmän del allmän uppgift ellerut taav av en
handling med förbehåll, in- lämnar den med förbehåll,utsom som
skränker sökandens inskränker sökandensrätt att rätt attyppa yppa
dess innehåll eller eljest förfoga dess innehåll eller förfogaannars

den, får sökanden föra talan den, fåröver sökanden föraöver talan
beslutet. Talan beslut beslutet. Detsamma gällermot mot motav om

statsråd skall föras hos regeringen begäran få uppgifter iatt uten en
och talan beslut form avslås. Talan beslutvissmot motav annan myn-
dighet hos domstol. statsråd skall föras hosav rege-

ringen och talan beslutmot av en
myndighet hos domstol.annan

§den i 2 omnämnda lagenI denI i §3 omnämnda lagen
skall hur talan skallnärmare angivas hur talannärmare motanges

beslut i första beslut i första stycketmot som avses som avses
stycket Sådanskall föras. talan skall föras. Sådan talan skall alltid
skall alltid skyndsamt. skyndsamt.prövas prövas

Angående föra talan Angåenderätt föra talanatt rättmot att mot
beslut myndighet lyder beslut myndighet lyderav som un- av en som
der riksdagen särskilt föreskri- under riksdagenär särskilt före-är

skrivet.vet.

16§ 18§

Anteckning hinder lämna markeringEn det finns hin-att ut attom om
allmän fårhandling påendast der lämnagöras allmän uppgiftatt ut en
handling omfattas be- får endast anslutning tillgöras isom av en
stämmelse i § andra sådan2 uppgift handling ellerisom avses en
stycket. Härvid skall tillämplig be- databas omfattas be-som av en
stämmelse stämmelseangivas. i §3 andrasom avses

stycket. Härvid skall tillämplig be-
stämmelse anges.
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19§17§

regeringenfår föreskrivaslagregeringen Iföreskrivasfår attlagI att
kommunal försam-beslutandeellerförsam-kommunalbeslutandeeller

uppgif-allmännafår beslutahand- lingallmännafår besluta attling att
till myndig-hänför sigmyndig-tillhänför siglingar ter som ensom

skallverksamhet,hetsskall övertasvilkenverksamhet, över-hets som
får överlämnasenskiltfår överlämnasenskilt ett organ,tas avorgan,av
förvaring,förtill detförvaring,för organettill det omorganet om

i verk-uppgifternabehöverdettai verk-handlingarnabehöverdetta
därigenomdessasamheten,handlingarnasamheten, utan attutan att

sådantallmänna. Ettupphörall-upphördärigenom attatt varavara
överlämnadefrågaskall ifrågaskall isådantEttmänna. omorganorgan

meduppgifter jämställasjim-handlingaröverlämnade myn-enom
13-tillämpningenviddighetvid tillämp-myndighetmedställas av

§§.18§§.12-16ningen av

20§

bestämmelserGrundläggande om
gallring allmännabevarande och av

Överlämnandeuppgifter och avom
arkiv-tilldatabaserhandlingar och

myndighetellermyndighet annan
lag.finns i

kap.7

3§

stycket,tredjekap. §i llmeddelande,lämnarnågonOm avsessom
framställning,medverkar till ärenligt kap.,8eller, av-somattutan svara

upphovsmanellerförfattaresåsomskrift,trycktinföras isedd annanatt
tillskyldigsigoch därigenomsåsom utgivare göreller

medbefattningobehörigspioneri,spioneri,högförräderi, grovt grov
förbere-försök,landssvek ellerlandsförräderi,uppgift,hemlig uppror,

sådant brott;tillstämplingdelse eller
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oriktigt utlämnande allmän oriktigt utlämnande handlingav av
handling tillgänglig för innehållerär allmännasom som upp-

eller tillhandahållande gifter tillgängliga förärenvar av som
sådan handling i strid med eller tillhandahållandemyn- envar av
dighets förbehåll vid dess utläm- sådan handling i strid med
nade, gärningen uppsåtlig; myndighets förbehållnär vidär dess
eller utlämnade, gärningennär är

uppsåtlig; eller
uppsåtligt åsidosättande tystnadsplikt i de fall angivas i särskildav som
lag,

sådantgäller för brott ivad lag stadgat.ärom ansvar

någon anskaffar uppgift ellerOm underrättelse i sådant syfte isom avses
kap. fjärde stycket§ och därigenom1 1 sig skyldig till brottgör som an-

gives förevarandei paragrafs första stycke gäller härför vadom ansvar
lag stadgat.i är

i kap.Det 2 §12 tredje stycketsägs regeringsformen skall gällasom
också i fråga förslag till föreskrifter i första stycketom som avses

5§

Som tryckfrihetsbrott skall också sådana gärningar, begångnaanses ge-
tryckt skrift och straffbara enligt lag, innebär någonattnom som

uppsåtligen offentliggör allmän uppsåtligen offentliggör hand-
handling tillgänglig för lingär innehåller allmännasom som

fått tillgånghan till uppgifter tillgängligaärenvar, om som
handlingen i allmän tjänst, under för han fått tillgångenvar, om
utövande tjänsteplikt eller i till handlingen i allmän tjänst,av
därmed jämförbart förhållande; under utövande tjänstepliktav

eller i därmed jämförbart för-
hållande;

.offentliggör uppgift och därvid uppsåtligen åsidosätter tystnadsplikt
i den i 3 § första stycket angivna särskilda lagen;som avses

riket i krig eller omedelbar krigsfara offentliggör.när är uppgift om
förhållanden vilkas röjande enligt lag innefattar brott riketsannat mot
säkerhet i 4än som anges

Denna lag träder i kraft den januari1 1999..
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tillämpas myndighe-lydelsenBestämmelsen i kap. 4 §2 även närnya
sammanställa uppgifter begränsatsellersöka efter etträtt atttens genom

andra meningen äldre lydel-andra stycketi kap. 3 §2beslut avsessom
till utgångenikraftträdandet, dock längstmeddelats föreoch avsomsen

september 2001.
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tillc Förslag

ändring iLag om

Regeringsformen

föreskrivs kap. kap. och regeringsfor-Härigenom 2 1 § 8 7 18samtatt
följande lydelse.skall hamen

lydelselydelse FöreslagenNuvarande

kap.2

1§

tillforsäkradden allmännaVarje medborgare är gentemot
i tal, skrift eller bild eller på meddelayttrandefrihet: frihet sättannatatt

åsikteruttrycka tankar, och känslor,upplysningar samt
frihet inhämta och upplysningarinformationsfrihet: mottaga samtatt.

yttranden,i övrigt del andrastagaatt av
frihet anordna och bevista sammankomst för upplys-mötesfrihet: att.

liknande syfte eller för framförandemeningsyttring ellerning, annat av
konstnärligt verk,

frihet anordna och deltaga i demonstration pådemonstrationsfrihet: att.
allmän plats,
föreningsfrihet: frihet sammansluta sig med andra för allmänna elleratt.

syften,enskilda
sinfrihet eller tillsammans med andrareligionsfrihet: utövaatt ensam.

religion.
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Beträffande tryckfriheten och motsvarande frihet sig i ljudradio,att yttra
television och vissa liknande överföringar, filmer, videogram och andra
upptagningar rörliga bilder ljudupptagningar gäller vadsamt ärav som
föreskrivet i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

tryckfrihetsförordningenI finns tryckfrihetsförordningenI finns
också bestämmelser också bestämmelserrätt att taga rätt att tagaom om
del allmänna handlingar. del allmänna uppgifter.av av

8 kap.

7 §

hinder ellerUtan 3 § kan5 regeringen efter bemyndigande i lagav genom
förordning meddela föreskrifter skatt, föreskrifternaänannatom om avser
något följ ande ämnen:av

skydd för personligliv, säkerhet eller hälsa,
utlännings vistelse i riket,
in- eller utförsel eller andra tillgångar, tillverk-av varor, av pengar av
ning, kommunikationer, kreditgivning, näringsverksamhet, ransonering,
återanvändning och återvinning material, utformning byggnader,av av
anläggningar eller tillståndsplikt frågai åtgärder med byggnader ochom
anläggningar,
jakt, fiske, djurskydd eller och miljövård,natur-.
trafik eller ordningen allmän plats,.
undervisning och utbildning,.
förbud röja sådant någon har erfarit i allmän tjänst elleratt undersom.
utövande änsteplikt,av
skydd för personlig integritet vid skydd för personlig integritet

uppgifterregistrering med vid behandlingav av personupp-
hjälp automatisk databehand- gifter.av
ling.

Bemyndigande i första stycket medför före-meddelarätt attsom avses
skrifter rättsverkan brott böter. Riksdagenän kan i lag,om annan av som
innehåller bemyndigande med stöd första stycket, föreskriva ävenav

rättsverkan böter för överträdelse föreskriftän regeringenannan av som
meddelar med stöd bemyndigandet.av
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18§

För yttrande lagförslag skall finnasöveratt lagråd, vari ingårettavge
domare i domstolenHögsta och Regeringsrätten. Yttrande från Lagrådet
inhämtas regeringen eller, enligt vad angives i riksdags-närmareav som
ordningen, riksdagsutskott.av
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LagrådetYttrande bör in- Yttrande Lagrådet bör in-av av
hämtas innan riksdagen beslutar hämtas innan riksdagen beslutar
grundlag tryckfriheten, eller grundlag tryckfriheten, ellerom om om om

frihetmotsvarande sig i motsvarande frihet sig iatt yttra att yttra
ljudradio, television och vissa lik- ljudradio, television och vissa lik-
nande överföringar, filmer, video- nande överföringar, filmer, video-

och andra upptagningar och andra upptagningargram av gram av
rörliga bilder ljudupptag- rörliga bilder ljudupptag-samt samt
ningar, lag begränsning ningar, lag begränsningom av om av

del allmänna del allmännarätten rättenatt taga att tagaav av upp-
handlingar, lag i kap. gifter, lag2 i kap.2 3§som avses som avses

§ andra stycket, första3 12§ andra stycket, första12§ stycket,
stycket, eller andra17-19 22§ 17-19 eller 22§ andra stycket
stycket eller lag ändrar eller eller lag ändrar eller upphäversom som
upphäver sådan lag, lag sådan lag, lag kommunal be-om om
kommunal beskattning, lag skattning, lag i eller2som som avses

i eller eller lag2 3 § eller lag3§ i kap.,11avses som av- som avses
i kap., lagen viktig1 för lagen1 viktig förär enskildaärses om om

enskilda eller från allmän eller från allmän synpunkt. Vadsyn- nu
punkt. Vad har gäller dock har gäller dock icke, Lag-sagts sagtsnu om
icke, Lagrådets hörande skulle rådets hörande skulle sakna bety-om
sakna betydelse på grund frå- delse på grund frågans be-av av

beskaffenhet eller skulle för- skaffenhet eller skulle fördröja lag-gans
lagstiftningsfrågansdröja behand- stiftningsfrågans behandling så att

ling så skulle skulleavsevärt uppkomma.avsevärtatt men men
Föreslåruppkomma. regeringen Föreslår regeringen riksdagen att

riksdagen stifta lag i något de stifta lag i något deatt ämnenav av som
i första meningen i första meningenämnen och harsom avses avses

Lagrådetsoch har yttrande dessför- Lagrådets yttrande dessförinnan
innan inte inhämtats, skall inte inhämtats, skall regeringenrege-
ringen samtidigt för riksdagen samtidigt för riksdagen redovisare-
dovisa skälen härtill. LagrådetAtt skälen härtill. LagrådetAtt icke har
icke har hörts lagförslag hörts lagförslagöver överett utgörett

aldrig hinder lagens till- aldrig hinder lagensutgör tillämp-mot mot
lämpning. ning.
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granskning skallLagrådets avse
rättsordningen i övrigt,ochtill grundlagamaförhåller sighur förslaget

varandra,förhåller sig tillföreskrifterförslagetshur
krav,rättssäkerhetensförhåller sig tillhur förslaget

angivnatillgodoselagen kanså utformatförslaget4. är att antagasom
syften,

uppstå tillämpningen.vidkanproblemvilka som

och tjänstgöringsammansättninglagrådetsbestämmelserNärmare om
i lag.meddelas

januarikraft den 1999.träder i llagDenna
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tillFörslagd

ändring iLag om

Yttrandefrihetsgrundlagen

1991:1469

yttrandefrihetsgrundlagen skall hakap. 3§föreskrivs 5Härigenom att
lydelse.följ ande

kap.5

3§

eller,meddelande, i kap. 2lnågon lämnar attOm utanett som avses
avseddtill framställningmedverkarkap., är attenligt 6 somensvara

ljudupptagning,film ellerradioprogram,ioffentliggöras ett somenen
radiopro-framträda iellerupphovsmanförfattare eller attgenomannan

tillskyldigdärigenom sigoch görgrammet
medbefattningobehörigspioneri,högförräderi, spioneri, grovt grov

förbere-försök,landssvek ellerlandsförräderi,uppgift,hemlig uppror,
till sådant brott;stämplingellerdelse

handlingutlämnandeoriktigtutlämnande allmänoriktigt2. avav
innehåller allmännaförtillgänglighandling är upp-somsom

tillgängliga förgiftertillhandahållande äreller somavenvar
tillhandahållandeelleri strid medhandlingsådan avenvarmyn-

medi stridhandlingsådanutläm-förbehåll vid dessdighets
vid dessförbehållmyndighetsuppsåt-gärningennande, ärnär

gärningenutlämnande, ärnärlig; eller
uppsåtlig; eller
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uppsåtligt åsidosättande tystnadsplikt i de fall i särskildav som anges
lag,

gäller vad föreskrivs i lag för sådant brott.som om ansvar

Om någon anskaffar uppgift eller underrättelse i sådant syfteen som av-
i kap.l § och därigenom2 sig skyldig till brottgör i förstases som anges

stycket gäller vad föreskrivs i lag för brottet.som om ansvar
Det i kap.2 12 § tredje stycketsägs regeringsformen särskiltsom om

lagstiftningsförfarande skall gälla också i fråga förslag till föreskrifterom
i första stycketsom avses

lagDenna träder kraft den januaril 1999.
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tillFörslage

iändringLag om

1980:100Sekretesslagen

1001980:sekretesslagenfrågaiföreskrivsHärigenom om
gälla,upphöraskall§13kap. attdels 15att

kap. 1§§, 7kap. 1-76kap. lkap. 5§§, loch 32i kap. 1dels 2att
och23§§§, 215-19§§,8kap. 1-3§§,och 19-366-154

uppgift iordenoch 19-2410-17§§, 8kap. 1-5924 § samt
uppgift",allmänskall bytashandlingallmän motut

kap.9kap. 16kap. 2 7kap. 3 58-10 §§, 2och§kap. ldels latt
rubrikernakap.tillrubriken 15§§, samtoch 6-12l-4kap.156

lydelse,följandeskall haoch 9kap. 1före 15närmast
§7 114 6kap. 3före 15införasskall närmasti lagendetdels att

lydelse.följanderubriker§och 12 avnya

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

kap.l
§1

bestämmelserinnehållerlagbestämmelser DennainnehållerlagDenna
allmännasdettystnadsplikt iallmännasdettystnadsplikt i omom

förbudochverksamhet attförbudochverksamhet att omom
sist-uppgifter. Iallmännalämnahandlingar. lallmänna utlämna ut

innefattar be-hänseendenämndainnefattarhänseendesistnämnda
i den ibegränsningstämmelsernai denbegränsningbestämmelserna

stadgadetryckfrihetsförordningenstadgadetryckfrihetsförordningeni
uppgif-allmännadelhand-allmänna rättendel att ta avrätten att ta av

lingar. ter.
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Bestämmelserna förbud Bestämmelserna förbudattavser attavser
röja uppgift, sig det sker röja uppgift, sigmunt- det skervare en vare
ligen eller allmän hand- muntligen eller påatt sekre-sättannatgenom
ling lämnas eller det sker på tess.ut

sekretess.sättannat
innehållerLagen andraäven Lagen innehåller andraäven

föreskrifter allmänna hand- föreskrifter allmänna uppgifter.om om
lingar.

denna lag finns ocksåI bestämmelser begränsning den rättom attav
lämna meddelande för offentliggörande i tryckt skrift eller därmed jämställd
skrift eller i radioprogram, film, ljudupptagningar eller därmed jämställt me-
dium grundläggande bestämmelser i tryckfrihetsförordningen ochvarom ges
yttrandefrihetsgrundlagen.

8§

Vid tillämpningen denna lag skall med myndighet jämställas riksdagen,av
kyrkomötet och beslutande kommunal församling.

Vad föreskrivs i tryckfri- Vad föreskrivs i tryckfri-som som
hetsförordningen del hetsförordningenrätt att ta delrättom att taom

handlingar hos myndighet allmänna uppgifter hosav en av en myn-
skall i tillämpliga delar gälla också dighet skall i tillämpliga delar gälla
handlingar hos de också uppgifter hos deorgan som anges organ som
i bilagan till denna lag, i den mån i bilagan till denna lag, i denanges
handlingarna hör till den verksam- mån uppgifterna hör till den verk-
het där. i bilagannämns De samhet där.nämns De i bila-som som
angivna skall vid tillämp- angivna skall vid till-organen gan organen
ningen denna lag jämställas med lämpningen denna lag jämställasav av
myndighet. Detsamma gäller med myndighet. Detsammaett gäller
enskilt med stöd la- enskilt med stödettorgan som av organ som av

1994:l383 överlämnande lagen 1994:1383 överläm-gen om om
allmänna handlingar till andra nande allmänna handlingar tillav av

myndigheter för förvaringän andra myndigheterän förorgan organ
förvarar sådana handlingar såvitt förvaring har sådana uppgifter i sitt

befattningen med dessa förvar såvitt befattningenavser avser
handlingar. med dessa uppgifter.
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9§

tryckfrihets-föreskrivs iVadtryckfrihets-iföreskrivsVad somsom
delförordningendel rätt att taförordningen rätt att ta avomavom

myndighetuppgifter hosallmännaskall imyndighethoshandlingar
också gällatillämpliga delarskall ihand-också gälladelartillämpliga

handels-aktiebolag,hosuppgifterhandelsbo-aktiebolag,lingar hos
föreningar ochekonomiskaoch bolag,föreningarekonomiskalag,

eller lands-kommunerstiftelser därlands-ellerkommunerstiftelser där
rättsligt bestämman-tingrättsligt bestämman- utövar ettting utövar ett

Sådana bolag,inflytande.bolag, deSådanainflytande.de
skall vidoch stiftelserföreningarvidskallstiftelserochföreningar
lag jäm-dennatillämpningenlag jäm-dennatillämpningen avav

myndighet.ställas medmyndighet.medställas

infly-bestämmanderättsligtskalllandsting utövaoch ettKommuner anses
eller tillsammansdetande ensammaom

förening medekonomiskandelar ielleraktiebolagaktier iäger ett en
nå-påellerföreningenbolaget ellerisamtligahälften rösterän avmer

föreningen,elleri bolagetså mångaförfogar rösteröversättannatgot
styrelseniledamöternahälfteneller änavsättahar2. rätt att utse avmer

stiftelse,förening ellerekonomiskaktiebolag,för ett enen
Vidhandelsbolag.ibolagsmänansvarigaobegränsatsamtliga ettutgör

juridiskinflytandeskall utövas1-3tillämpningen personenavsomav
på detlandsting bestämmer sättellerkommunvilken ett somöver en

lands-ellerkommunenpunkternanämnda utövatdei avansesanges
tinget.

också be-gällerstycketockså be- FörstagällerstycketFörsta
med-efteruppgifterträffandeefterhandlingarträffande somsom

ellerkommungivandeeller ettkommunmedgivande enavav en
bestämd tid finnsför visslandstingbestämd tidför visslandstingett

handelsbo-aktiebolag,hosförvarhandels-aktiebolag, iförvaras hos
föreningar ellerekonomiskaeller lag,föreningarekonomiskabolag,

eller lands-stiftelser där kommunerlands-ellerkommunerstiftelser där
inflytan-rättsligtting harinflytan-rättsligt utövatting har ettutövat ett

de.de.
styckena till-första-tredjeioch landstingkommunerVad sägs omsom

kommunförbund.också pålämpas
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l0§

Har i denna lag föreskrivits sek- iHar denna lag föreskrivitsatt sek-att
frågai uppgift allmän i frågaretessen i allmän uppgiftretessenom om

handling begränsad till viss tid,är begränsad tillär viss tid, räknas
räknas tiden från handlingens till- tiden från tillkomsten den hand-av
komst, inte frågaI ling vilken uppgiftenannat i finns,om anges. om

diarium, journal sådant inte frågaI allmänsamt annatom anges. om
eller förteckningregister uppgift databasi räknas tidenannan en

fors fortlöpande räknas tiden från det uppgiften fördes in i data-som
från det uppgiften fördes in i hand- basen.
lingen.

kap.2
3§

Av kap. §2 andra14 stycket tryck- Av kap.2 §16 andra stycket tryck-
frihetsförordningen framgår det frihetsforordningen framgåratt detatt

förordning kan föreskrivas, förordning kan föreskrivas,genom genom
endast viss myndighet fåratt endast visspröva myndighet fåratt pröva

fråga utlämnande till enskild fråga utlämnande till enskildom av om av
allmän handling allmänär uppgift synnerligärsom av synner- som av
lig betydelse för rikets säkerhet. betydelse for rikets säkerhet.

kap.5
2§

Sekretess gäller for uppgift lämnar eller kan bidra till upplysningsom om
säkerhets- eller bevakningsåtgärd med avseende på

byggnader eller andra anläggningar, lokaler eller inventarier,
tillverkning, förvaring, utlämning eller eller andratransport av pengar
värdeföremål eller förvaringsamt transport ammunition,av vapen,

klyvbart materialsprängämnen, eller radioaktivt avfall,
telekommunikation,
behörighet få tillgång till behörighet fåatt tillgång tillatt

för automatisk data-upptagning handlingar eller databaser,
behandling eller hand-annan
ling,

det kan syftet åtgärdenmed motverkasantas att uppgiften röjs.om om
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kap.7
16 §

personuppgift,FörgällerSekretesspersonuppgift iFörgällerSekretess
utlämnandekandetdatala- attantas ettipersonregister omavsessom

uppgiften be-medföraskulle attkandet1973:289, antasomgen
persondatala-medstridhandlas imedföraskulleutlämnande attatt

1998:000.automatiskföranvändsuppgiften gen
datala-medstrididatabehandling

gen.
uppgiftförSekretess angessom

också, detgällerstycketförstai om
skulleutlämnandekan attantas

föranvändsuppgiftenmedföra att
utlan-databehandling iautomatisk

otillbörlimedfördettaoch gtdet att
Vidpersonlig integritet.intrång i

bestämmelsedennatillämpning av
datainspektionenpådetankommer

utlämnande.frågaprövaatt om
gällerstyckedettaenligtSekretess

skalluppgiften använ-dock om
databehandlingautomatiskfördas

anslutithar sigenbart i stat somen
konventionEuroparådetstill om

automatiskvidenskildaförskydd
personuppgifter.behandling av
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kap.9
6§

Sekretess gäller hos datainspektio- Sekretess gäller hos Datainspek-
i ärende tillstånd eller till- i ärendetionen tillståndnen ellerom om

enligt lag ankommer på tillsyn, enligt lagsyn, ellersom som annan
inspektionen, och i ärende så- författning ankommer på inspek-om
dant bistånd i Europarå- tionen, och i ärende sådant bi-som avses om
dets konvention skydd för stånd i Europarådetsom en- som avses
skilda vid automatisk databehand- konvention skydd för enskildaom
ling personuppgifter, för uppgift vid automatisk databehandlingav av

enskilds personliga eller eko- personuppgifter, förom uppgift om
nomiska förhållanden, det kan enskilds personliga eller ekono-om

den enskilde eller någonantas att miska förhållanden, det kanom
honom närstående lider skada eller den enskilde ellerantas någonatt

uppgiften röjs. Har honom närstående lidermen skadaom ellerupp-
gift, för vilken gäller sekretess uppgiften röjs. Haren- men om upp-
ligt vad har lämnats till gift, för vilkensagts, gäller sekretessnu en-

ellerregeringen justitiekanslern, ligt vad har lämnats tillsagts,nu
gäller sekretessen också där. Justitiekanslern, gäller sekretessen

också där.
frågaI uppgift allmäni frågaI allmän uppgiftom gällerom

handling gäller sekretessen i högst sekretessen i högst sjuttio år.
sjuttio år.
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kap.15

registreringBestämmelserregistreringBestämmelser omom
allmännautlämnandeochallmännautlämnandeoch avav

uppgifterhandlingar m.m.m.m.

medhandlingarRegistreringbestämmelserAllmänna av
uppgifterallmänna

i 1§

i med allmännahandlingkommit in Närhandling harallmänNär en
ellerin tillkommituppgifter harmyndighethosellertill upprättats
skallmyndighethosregistreras upprättatshandlingenskall utan en

n dröjs-registrerashandlingenuppenbartinte utandetdröjsmål,l ärom
uppenbartintemål, detförbetydelse är attringaden är omatt av

förbetydelseringafråga denverksamhet. I ärmyndighetens myn-av
frågaverksamhet. Ivilka dighetensförhandlingar,allmänna omom
uppgifter,allmännamedhandlingardockfårgäller,intesekretess re-

fårgäller,intevilka sekretessförhandling-underlåtasgistrering om
underlåtasregistreringdockdetordnadesåhålls utanatt omarna

ordnadehålls såhandlingarnahand-fastställas attkansvårighet om
fastställassvårighet kandetellerinkommit upprättats.ling har utan

kommit in ellerhandling harom
upprättats.

frånföreskriva undantagfår regeringenföreliggerskälsärskildaOm
vissthandlingarfrågastycket ienligt förstaregistreringsskyldighet avom

omfattning.betydandeiförekommermyndighethosslag som
bestämmelserfinns§13I om

registreringsskyldig-frånundantag
ifrågaheten upptagningarvissaom

databehandling.automatiskför

2§

framgåregistretskallenligt §registrerats lhandlingBeträffande avsom
upprättades,in ellerkorndå handlingendatum,

handlingen,åsattsharbeteckningellerdiarienummer somannan
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fråni förekommande fall handlingen har kommit in eller tillvem vem
den har expedierats,
i korthet vad handlingen rör.

uppgiftVid registrering skall dock Vid registrering skall dock uppgift
enligt första stycket eller enligt första3 4 stycket eller3 4ute- ute-
lämnas eller särskiljas det be- lämnas eller särskiljas det be-om om
hövs för registret i övriga delar hövs för registret i övriga delaratt att
skall kunna företes för allmänhe- skall kunna för allmänheten.visas
ten.

fårRegeringen beträffande visst register föreskriva föreskriften iatt
skall tillämpas,andra stycket inte denna skulle omfatta flertaletom annars

i registret handlingar.upptagna

Hemligstämpling

3§

det hinder detKan Kan hinderantas att mot ut- antas att mot ut-
lämnande uppgift allmän hand- lämnande allmän uppgift före-iav av
ling föreligger enligt sekretessbe- ligger någonenligt sekretessbe-

annanellerstämmelse i denna lag stämmelse i denna lag eller annan
författning, får myndighet utmärka författning, får myndigheten mar-
detta särskild anteckning. kera detta särskilt. sådanEngenom mar-
Sådan innehållaanteckning skall kering skall innehålla beteckningen
beteckningen hemlig hemlig tillämplig be-samt samtange ange
tillämplig förbestämmelse, dagen stämmelse, dagen för markeringen
anteckningen och den myndighet, och den myndighet, har låtitsom

har låtit den. den.göra görasom
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medde-förordningmedde-förordning HarHar genomgenom
fråga utläm-föreskriftutläm- latsfrågaföreskrift attlats att omom

enskild allmännande tillhand-allmänenskildtillnande av upp-av
betydelsesynnerliggift,betydelsesynnerlig ärling, är som avavsom

fårsäkerhet,för rikets prövasfårsäkerhet,riketsför prövas en-en-
skallmyndighet,visshand- dastskallmyndighet,vissdast av enav

databasellerhandlingsådan före- inne-medling somsom avses
så detsådana uppgifterhållerske förseskan snartså detskrift snart

markeringförses medskeförsta kanenligtanteckningmed en-
Markeringenstycket.förstainne- ligtskallAnteckningenstycket.

vilkeninnehålla uppgiftskallmyndighetvilkenuppgifthålla omom
behörigmyndighetfråga prövaärbehörig attprövaär att somomsom

utlämnande.fråganutlämnande. om

serviceskyldighetMyndigheternas

4§

vadskall,myndighetEnskall begäran utöverMyndighet somav en-
§§ tryck-kap. och 15följer 14allmän 2uppgiftlämnaskild avur

på begäranfrihetsförordningen,hosförvarashandling avmyn-som
uppgifterallmännaenskild lämnaintemån hinderdeni mö-digheten

hosoch databaserhandlingarbestämmelsegrundpåter uromav
mån hinder intei denmyndighetenarbe-tillhänsynellersekretess av

någon sekretess-grundpågång.behöriga möter avtets
tilleller hänsynbestämmelse ar-av

gång.behörigabetets
få all-enskild begärtillhandahål- OmBestämmelser attenom

formelektroniskuppgifterfinnshandlingallmän iilande männaav
upplys-delämnamyndighetentryckfrihetsförordning- skall§kap. 122

denhjälpdenochningar en-somen.
under förutsättningbehöver,skilde

olägenhet.kan skedet utanatt
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myndighetEn med tekniskasom
hjälpmedel kan tillhandahålla
allmänna uppgifter finns isom en

myndighets förvar skallannan
hjälpa den enskilde delatt ta av
dessa uppgifter. Detta gäller inte

uppgifterna tillgängliga förärom
allmänheten allmänt ellervia nät
liknande, eller det skulle orsakaom
myndigheten påtagliga olägenheter

tillgodose sådan begäran.att en

5§

Myndighet skall på begäran myndighet lämna uppgift denav annan som
förfogar i den mån hinder inte påöver grund bestämmelsemöter av om
sekretess eller hänsyn till arbetets behöriga gång.av

Prövning begäranav om
utlämnande

6§

Av kap. § andra2 14 stycket tryck- kap.Av 2 § andra16 stycket tryck-
frihetsförordningen framgår frihetsförordningen framgåratt att
fråga utlämnande allmän fråga utlämnande allmänom av om av
handling till enskild den uppgift tillprövas enskild denprövasav av
myndighet förvarar hand- myndighet har uppgiften i sittsom som
lingen, det inte föreskrivet förvar, det inteär föreskrivetärom om

prövningen skall ankomma på prövningen skall ankomma påatt att
myndighet. myndighet.annan annan
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befattningshavarevissbefattningshavare SvararvissSvarar
arbetsordningmyndighet enligtarbetsordning videnligtmyndighetvid

vårdenbeslut förvården eller särskiltförsärskilt besluteller avav
databas där uppgif-handling ellerdet honomankommerhandling,

ankommer det på honomfråga finns,första handi pröva tenatt om
frågaförsta handtill iutlämnande prövahandlingens att omen-

uppgiftens utlämnande till enskild.skall hanfalltveksammaskild. I
hän-fall skall hanmyndigheten, tveksammafrågan till Ihänskjuta

frågan till myndigheten,omgång. skjutaske Väg-det kan utan omom
omgång.kan ske Vägrarhandling eller detlämnahan utanutattrar

uppgift ellerlämnamed forbe- hanhandlinglämnar han utattut en
uppgift med for-lämnar hansökandensinskränkerhåll, rätt ut ensom

sökandensbehåll, inskränkerinnehåll ellerdessatt somannarsyppa
innehåll ellerdessskall han,den,förfoga sö- rätt attöver yppaom

skall han,förfoga den,fråganhänskjutadet, överkanden begär annars
det, hänskjutaskall sökanden begärSökandenmyndigheten.till om

myndigheten. Sökandenfrågan tillhan kan begäraunderrättas attom
han kanunderrättasmyndigheten skallbeslutdetta och attatt omav

beslutdetta ochavgörande skall begärakrävs for attatt ett av myn-
för avgörandekrävsdighetenöverklagas.kunna att ett

skall kunna överklagas.
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Överklagande

7§

Beslut myndighet har Beslutvarigenom kap.2 §17isom avses
avslagit enskilds begäran få tryckfrihetsförordningen överkla-att ta
del handling eller lämnat inte följer andra-ut annatav gas, om av
allmän handling med förbehåll, fjärde styckena, hos kammarrätten

inskränker sökandens eller, såvitt gäller kammarrättsrätt be-attsom
innehålldess eller slut i där väckt ärende, hos Rege-yppa annars

förfoga den, får överklagas ringsrätten. beslutetöver Har meddelatsav
sökanden. Om inte följer i lkap.annat 8§av av organ som avses
andra-fjärde styckena, överklagas andra stycket eller 9§ tillämpas
beslutet hos kammarrätten eller, bestämmelserna i 23-25 och
såvitt gäller kammarrätts beslut i 30 § första meningen förvaltnings-
där väckt ärende, hos Regerings- lagen 1986:223 överklagande.om

beslutetHar meddelatsrätten. av
i kap.l 8 § andraorgan som avses

stycket eller 9§ tillämpas be-
stämmelserna i och23-25 §30
första meningen förvaltningslagen
1986:223 överklagande.om

beslutHar i första Har beslut i förstasom avses som avses
stycket meddelats tingsrätt och stycket meddelats tingsrätt ochav av

det handling i domstolsrör det uppgift i domstolsrätt- rör rättski-
skipande eller rättsvårdande verk- pande eller rättsvårdande verksam-
samhet, överklagas det hos hov- het, överklagas det hos hovrätten.

Motsvarande beslut hov-rätten. Motsvarande beslut hovrätt i därav av
i där väckt eller dit överklagat väckt ellerrätt dit överklagat ärende

ärende överklagas hos Högsta överklagas hos domstolen.Högsta
domstolen. Vid överklagande Vid överklagande tingsrätts ellerav av
tingsrätts eller hovrätts beslut till- hovrätts beslut tillämpas i övrigt
lämpas i övrigt bestämmelserna i bestämmelserna i rättegångsbalken
rättegångsbalken överklagande överklagande beslut.om om av

beslut.av
ochFörsta andra styckena gäller inte for beslut riksdagen,av rege-

ringen, domstolenHögsta eller Regeringsrätten.
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statsråd skallbeslutstatsråd skall Attbeslut över-Att över- avav
hos regeringen föreskrivs iföreskrivs i klagasregeringenhosklagas

§ tryckfrihetsförord-tryckfrihetsförord- kap.§ 2 17kap. 152
ningen.ningen.

riks-myndighet lyder underöverklaga beslutAngående rätt att av som
föreskrivet.särskiltdagen är

8§

varigenom myndighet harmyndighet har BeslutvarigenomBeslut
myndighets be-avslagitmyndighets begäranavslagit annanenannan

få uppgift fårpå delhandling ellerfå del gäran att taatt ta avav
ordninguppgift får överklagas ifå delsättannat samma somav

fråga överklagandegäller iordningöverklagas i om en-somsamma
Överklagandet hosligtöverklagandefråga 7 görsgäller i en-om

Överklagandet med-regeringen, beslutet harhosligt 7 görs om
ochstatlig myndighethar med- delatsbeslutetregeringen, av enom

statligmyndighet och överklagasstatligdelats av en annanenav
myndighet.statligöverklagas en annanav

myndighet.
regeringen,för beslut riksdagen, Högstagäller intestycketFörsta av

eller Regeringsrätten.domstolen
frånbestämmelse avvikermeddelatseller förordningi lagHar som

bestämmelsen.gäller deni första stycket,föreskrifterna
lyder undermeddelats myndighetfråga beslut harI somsom avom

särskilt föreskrivet.riksdagen är
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Särskilda bestämmelser god oyfentlighetsstrukturEnom upp-
för automatisk databe-tagningar

handling

9§

Myndighet i sin verksamhet myndighetNär använder auto-som en
använder automatisk databehand- matisk databehandling i sin verk-
ling skall ordna denna med beak- samhet skall det ske med beaktande
tande den i tryckfrihetsförord- den i tryckfrihetsförordningenav av
ningen stadgade del stadgade delrätten all-rättenatt ta att taav av
allmänna handlingar. Därvid skall uppgifter. Därvid skallmänna
myndigheten särskilt beakta myndigheten särskilt beakta

allmänna handlingar bör allmänna uppgifter hållasböratt att
hållas åtskilda från andra hand- åtskilda från andra uppgifter,
lingar,

skyddet sekretessbelagda skyddet allmänna uppgif-att attav av
uppgifter sekretessbelagdai upptagningar är börärtersom som
allmänna handlingar bör sådant insynen enligtattvara vara
sådant insynen enligt tryck- tryckfrihetsförordningen inteatt
frihetsförordningen inte försvå- försvåras,

ras,
uppgifter allmänna uppgifteri upptagningar böratt attsom pre-
allmänna handlingar bör klartext,inteär isenteras

innehålla förkortningar, koder
och liknande kan försvårasom
för den enskilde delatt ta av
handlingen,

det bör framgå uppgifter det bör framgånär allmännaatt näratt
tillförts uppgifter har tillförtsupptagning data-ären som en
allmän handling och, de änd- bas och, de har ändrats ellerom om

eller gallrats, vid vilken tid- gallrats, vid vilken tidpunktrats
punkt detta skett. detta skett.
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vidare ordna Myndigheten skall vidare ordnaMyndigheten skall
med beaktande databehandlingen med beaktandedatabehandlingen
enskilda kan ha det intresse enskilda kan hadet intresse av somsomav
terminal eller själva utnyttja tekniska hjälp-själva utnyttja attatt

hjälpmedel hos medel för del allmännatekniskt att taannat av
del all- uppgifter.förmyndigheten att ta av

handlingar.männa

10§

på begäranpå begäran bereda Myndighet skall beredaMyndighet skall
enskild tillfälle själv användatillfälle själv användaenskild attatt
tekniska hjälpmedel myndig-eller teknisktterminal annat som

för- förfogar för delmyndigheten hetenhjälpmedel över att ta avsom
allmänna uppgifter. Myndighetenfor delfogar över att ta upptag-av

databehand- skall därvid lämna nödvändigaför automatiskning
föreligger upplysningar användningen.Sådan skyldighetling. om

Sådan skyldighet föreligger docksökanden därigenomdock inte, om
inte inte, sökanden därigenom fårfår tillgång till upptagning som om
hos tillgång till uppgifter inteallmän handling ärsomanses som

myndigheten ellereller hinder allmänna hosmyndigheten möterom
på grund be-bestämmelse sek- hinderpå grund möter avom omav

för för- stämmelse sekretess, grundpå grund fararetess, av om
fara för förvanskning eller för-vanskning eller förstöring eller av av

gång. till arbetetstill arbetets behöriga störing eller hänsynhänsyn av
gång.behöriga

har avslagit enskilds begäranfråga beslut, varigenom myndighetI om
föreskrivet överklagandeförsta stycket, tillämpas vadenligt är om avsom

i § första stycket.beslut 7som avses
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Dokumentationsskyldighet

11§

för allmän-myndighet skall Om myndighet för handlägg-Varje en
målhålla tillgänglig beskrivning eller ärendeheten ningen ettav an-

förteckningar eller vänder uppgiftde databasregister, ien enav
myndig- skall uppgiften påandra anteckningar hos lämpligt till-sätt

förs med hjälp föras målet eller ärendet.heten auto-som av
databehandlingmatisk ADB-re-

Sådan skyldighet föreliggergister.
frågadock ADB-registerinte i om

någon deltillintesom anses som
hos myndigheten.allmän handling

skyldigMyndigheten hellerinteär
tillhandahålla beskrivningatt som

uppenbarligen skulle ringavara av
för enskildasbetydelse rätt att ta

del allmänna handlingar hosav
myndigheten.

förstaBeskrivning isom avses
stycket skall upplysningge om

benämning,ADB-registrets
ändamål,ADB-registrets

vilka uppgifter ADB-ityper av
myndigheten harregistret som

tillgång och på vilkettill sätt
inhäm-dessa uppgifter normalt

tas,
hos vilka andra myndigheter

tillgängligtADB-registret är
för överföring till läsbar form,
vilka terminaler eller andra
tekniska hjälpmedel som en-

fåskild själv kan hosutnyttja
myndigheten,
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bestämmelser sekre-vilka om
myndigheten vanligentess som

på uppgifterskall tillämpa i
ADB-registret,

kanhos myndighetensomvem
upplysningarlämna närmare
och dessADB-registret an-om

myndighetens verk-vändning i
samhet,

försäljningtillrätt av person-
uppgifter i personregister som

1973:289.datalageniavses

skall dock uppgiftbeskrivningenI
utelämnas,andra stycketenligt om

för beskrivningendet behövs iatt
företes förskall kunnadelarövriga

allmänheten.

Systemdokumentation

12§

på myndighet myndig-Myndighet skall begäran En i sinsomav en-
tekniskasärskilda upplys- hetsutövning använderskild lämna de

enskilde behöver hjälpmedel för fattaden automatise-ningar attsom
hållarade beslut skall systemdo-delför kunna upptag-att ta av

databehand- kumentation tillgänglig för all-automatiskförningar
dokumentationenallmänna mänheten.ling Avanses somsom

framgåmyndigheten. Så- skallhandlingar hos
föreligger dockdan skyldighet inte

hänsynmån hinderdeni möter av
gång.till arbetets behöriga

ändamålet med systemet,
vilka uppgifter används isom
systemet,
varifrån hur de uppgifteroch

används hämtas,i systemetsom
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hur aktuella rättsregler har om-
vandlats till logiska regler i
systemet,

hos myndigheten kansomvem
lämna upplysningarnärmare

hur fungerar.systemetom

fårDokumentationen dock inte
innehålla upplysningar kansom

sekretessbelagdaleda till att upp-
gifter rajs.systemetom

13§

da-för automatiskOm upptagning
förs ADB-re-tabehandling in i ett

fleratillgängligt förgister ärsom
överföring läsbarmyndigheter för i
den myndighetform, endastär som

registreringsskyldiginföringengör
enligt 1

kraft den januarilag träder i 1999.1Denna
ärende avgjorts beslut Datainspek-uppgift iBeträffande som genom av

fortfarandegäller dock kap. i denden januari 1999 9 6 §tionen före 1
lydelsen.äldre
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tillf Förslag

ändring iLag om

1990:782Arkivlagen

och arkivlagenföreskrivs 10, 12, 15Härigenom att
följande lydelse.skall ha1990:782

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

1 §

myndigheternas och vissa andrabestämmelserdenna lagI organsomges
arkivmyndigheterna.arkiv samt om

också på statliga,och skall tillämpasBestämmelserna i 3-6 10
Församlingar.och kyrkokommunala beslutandekommunala

ii Bestämmelserna 3-6 9Bestämmelserna 3-6 9 samtsamt
tillämpliga delartillämpliga delar och skall iskall i 10och 10 §§

också sådana enskildaockså sådana enskilda gällagälla organorgan
uppgifterhandlingar för- har allmännahos vilka allmänna i sittsom

lagen förvar med stöd lagenmed stöd avavvaras
överlämnandeöverlämnande 1994:13831994:1383 om avavom

allmänna handlingar till andratill andraallmänna handlingar or- 0r-
myndigheter för förvaring.myndigheter för förvaring. änän gangan



Arkivlagenörfattningsförslag:F 39SOU 1997:

3§

bildas de myndighets arkiv bildas demyndighets arkiv EnEn av av
från handlingar och databaser medhandlingarnaallmänna myn-

sådana allmänna uppgifter finnsverksamhet ochdighetens isom
§ myndighetens förvar.kap. 9handlingar 2iavsessom

ochtryckfrihetsförordningen som
beslutar skallmyndigheten tas om

hand för arkivering. Upptagningar
databehandlingautomatiskför som

flera myndighe-tillgängliga förär
så de där allmännautgörattter,

dock bilda arkivskallhandlingar,
myndighe-dessaendast hos en av

hand den myndighetförstaiter,
huvuddelenför av upp-som svarar

tagningen.
del det nationella kulturarvet.arkivMyndigheternas är en av

vårdas såhållas ordnade och dearkiv skall bevaras,Myndigheternas att
tillgodoser

del allmännadel allmänna rättenrätten att taatt ta avav
uppgiftenhandlingar,

för rättskipningen och förvaltningen, ochinformationbehovet2. av
forskningens behov.

5§

för arkivvården skall myndigheternagrundSom
vid registreringen handlingarregistreringen allmännavid avav
med allmänna uppgiftervederbörlig hänsynhandlingar tata ve-

tillända- derbörlig hänsyn dess bety-betydelse förtill dess en
ändamålsenligdelse formålsenlig arkivvård, och en ar-

kivvård, och
framställningen hand-hand- vidvid framställningen avav

och databaser användamateriel och lingaranvändalingar me-
materiel och metoderlämpliga med hän-toder ärär somsom

tilllämpliga med hänsyn beho-arkivbestän-till behovet avsyn
arkivbeständighet.dighet. vet av
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6§

ingårarkivvården myndigheten skallI att
på sådantorganisera arkivet organisera arkivet sådantett ett

del all- del all-sätt rätten sätt rättenattatt ta att att taav av
handlingar underlättas, uppgifter underlättas,männa männa

dels arkivbeskriv- dels arkivbeskriv-upprätta upprättaen en
informationning ning informationsom ger om som ger om

vilka slag handlingar kan vilka slag handlingar och da-av som av
finnas myndighetens arkivi och tabaser kan finnas isom myn-

arkivet organiserat,hur dels dighetens arkiv och hurär arkivet
systematisk arkivförteckning, organiserat, delsär systema-en en

tisk arkivförteckning,
skydda arkivet förstörelse, skada, tillgrepp och obehörig åtkomst,mot

arkivet fast- arkivetavgränsa fast-avgränsaatt attgenom genom
ställa vilka handlingar skall ställa vilka uppgifter enligtsom

arkivhandlingar, och kap. §2 10 tryckfrihetsförord-vara
skall höra tillningen arki-som

ochvet,
verkställa föreskriven gallring i arkivet.

10§

Allmänna fårhandlingar gallras. Allmänna får gallras.uppgifter
Vid gallring skall dock alltid beaktas arkiven del kultur-utgöratt aven

och det arkivmaterial återstår deskall kunna tillgodose ända-attarvet som
mål i 3 § tredje stycket.som anges

finnsOm det avvikande avvikandebe- det finns be-Om
stämmelser gallring gallringvissa stämmelser vissaom av om av
allmänna handlingar uppgifter ii lag allmänna lag ellerannanannan
eller förordningi gäller dessa be- i förordning gäller dessa be-
stämmelser, dock med undantag för stämmelser.
bestämmelserna § datalagen12i
1973:289.
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12§

följer be-vadbe- UtöverföljervadUtöver avsomavsom
fårochstämmelserna i 10 11fåroch lli 10stämmelserna
sigavhändamyndighetstatligavhända sigmyndighetstatlig enen

med all-och databaserhandlingarendasthandlingarallmänna genom
så-uppgifter endastöverläm-elleråterlämnande männasådant genom

eller överläm-återlämnandedantmed stödskernande avsom
med stödskernande avsom

myndighetdenellerregeringenföreskrift meddelasellerlag somsom
ellerbestämmer,regeringen

regeringen.särskilt beslut2. av

lån.fåttharmyndighethandlingargäller intestycketFörsta somsom en

15§

be-följervadbe- UtöverföljervadUtöver avsomavsom
fåroch 14stämmelserna i 10fåroch 14i 10stämmelserna

avhändamyndighetkommunalavhändamyndighetkommunal enen
meddatabaserochhandlingarsigendasthandlingarsig allmänna ge-

endastuppgifterallmännaelleråterlämnandesådant genomnom
överläm-återlämnande ellersådantstödmedskeröverlämnande som

med stödskernande avsomav
ellerlag,

landstingsfullmäktige.ellerkommunfullmäktigebeslutsärskilt av

lån.fåttharmyndighethandlingarstycket gäller inteFörsta somsom en

januarikraft den 1999.träder i 1lagDenna
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UTREDNINGSARBETET

Utredningsuppdraget

Regeringen beslöt den juni15 1995 direktiv för utredningen dir. 1995:91.
Direktiven finns fogade till detta betänkande bilaga Dessutom harsom
vi, liksom alla andra kommittéer, beakta direktiven den juni10 1996att
från regeringen redovisa konsekvenser för brottsligheten ochatt detom
brottsförebyggande arbetet dir. 1996:49.

Sammanfattningsvis kan vi har haft två huvuduppgifter:sägas att
Göra total revision datalagen och påanalysera vilket EG-di-sätt0 en av
rektivet personuppgifter skall införlivas i svensk rätt.om
Anpassa grundlagsreglema allmänna handlingars offentlighet till0 om
den tekniken.nya

Vi har också, enligt direktiven, haft frihet de ytterligare frå-stor att ta upp
behöver inom för uppdraget.övervägasgor som ramen

Hur utredningen har bedrivits

Utredningstiden har varit knapp. Kommittén i sin helhet har haft samman-
träde ungefär gång månad. Dessutom har s.k. redaktions-en per en
kommitté, bestående ordföranden och haft sammanträdeexperterna,av un-
gefär gång månad. Kommittéledamöterna har vidare haft inter-en ettper
natsammanträde under två dagar.

Regeringen har enligt beslut vid sitt sammanträde torsdagen den 7 mars
19961 till lämnat skrivelse från Landstingsförbundetöveross en om en

23 § datalagen.översyn av

1 95/4244.Dnr Ju
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arbetsmarknaden har vi haftpåfrån aktörerin synpunkterhämtaFör att
Arbetsgivarverket,förinbjuditsvilkenhearing tills.k. representanteren

Landstingsförbundet, SACO, SverigesSverige,iLandsorganisationen
Arbetsgivareföreningen,SvenskaCentralorganisation,akademikers

Centralorganisation.och TjänstemännensKommunförbundetSvenska

sekreterare, vidordförande ellerrepresenterad,har varitKommittén genom
utredningsuppdraget.för Somintresseseminarierkonferenser ocholika av

liknande ordnadeellerkonferenserexempel kan nämnas av
Fi 1995:13,kommissionenFörvaltningspolitiska

1995:01,IT-kommissionen SB
1996:01,Folkomröstningsutredningen Ju

Kommunikationsforskningsberedningen,
Europarådet,

kommissionen,Europeiska
juridik,för ochföreningen ADBSvenska

Riksarkivet,
Astra,
Datainspektionen,
Statskontoret,

Tyskland,iuniversitetetvid Hannover,rättsinformatikförInstitutet
juristmötet,nordiskaDet

i Trier,RättsakademienEuropeiska
Infomedia ochTelia

vid universitetet iCRIDInformatique DroitRecherchesdeCentre et
Belgien.Namur,

i medseminarium Norgedeltagit iharoch sekreterarnaOrdföranden ett
lämnatill uppdragi Norden harutredningarför de attrepresentanter som

genomföras.skallpersonuppgifterEG-direktivettill hurförslag om
akademiskt semina-internationelltdeltagit iharsekreterarnaEn ettav

Institutet förEG-direktivet rätts-genomförandetrium arrangerat avavom
universitet ivid Hannover.informatik

EG-direkti-angående bl.a. tolkningenhaftharSekreterarna möteett av
circulation deLibrel’UnitéChef deUlf Brühann,drmedvet

s’yinternationauxlesdes donnéesPinformation, protection aspectset
gemenskapernasEuropeiskavidgeneraldirektorat XVvidréférant

kommission.
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Sekreterarna har därutöver haft olika kontakter med medver-personer som
kat vid andra länders genomförande EG-direktivet, bl.a. kontakter medav

professorn Dumortier,Jos Interdisciplinary Centre for Law vid detIT
katolska universitetet i Leuven, Belgien, för den belgiskasom rege-
ringen har utarbetat förslag till genomförande EG-direktivet, ochett av
dennes assistent,
olika i den finländska kommissionen för genomförarepresentanter att
direktivet, bl.a. professorn Ahti Saarenpää, universitetet i Lappland, och
dataskyddsombudsmannen Jorma Kuopus,
direktøren Henrik Waaben, Registertilsynet i Danmark, och professorn

Blume, Københavns universitetPeter samt
Österrike.Va1trautKotschy, Bundeskanzleramt iFrau

Vi har vidare under utredningsarbetets gång haft kontakter med bl.a.
Socialvetenskapliga forskningsrådet och dess etiska kommitté,
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet och dess etiska
kommitté,
Nämnden för forskningsetik inom den medicinska forskningen,
Justitiekanslern,

och registreringsverket,Patent-
Socialstyrelsen,
Datatilsynet i Norge,
Commission de protection de vie privée i Belgien,
Föreningen Svenska Marknadsinformationsföretag och

ambassadUSA:s i Stockholm.

Vi har vidare haft samråd andra kontakteroch ofta på sekretariatsnivå- -
med flera statliga utredningar, bl.a.

IT-kommissionen SB 1995:01,
IT-rådUngdomens SB 1995:02,

IT-utredningen Ju 1994:05,
Mediekommittén Ju 1994:13,
Registerutredningen Ju 1995:01,
Katalogutredningen K 1995:06,
Utredningen register för forskning inom rättspsykiatrin S 1995:07,om
Utredningen fastighetsdatasystemets författningsregleringom
Ju 1995:09,
Penningtvättutredningen Fi 18,1995:
Pliktregisterutredningen Fö 1996:03,
utredningen Kulturnät Sverige Ku 1995:03,
Skatteflyktskommittén Fi 1995:04,
Förvaltningspolitiska kommissionen Fi 1995:13,
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rättsliga reglering C 1995:1 1,Utredningen trossamfundens0 om
Grunddatabasutredningen Fi 1996:06 och0

inom bidrags- och social-Utredningen för inkomstbegreppetöversyn0 av
försäkringssystemen S 1996:06.

verksamhetkunskap utredningsuppdraget och sinhar sprittKommittén om
hemsidas.k. Internet.genom en

Hammarstedt har kontrollerat de hänvisningar betänkan-Jur.kand. Per
innehåller.det

betänkandetDispositionen av

Inledning

huvuduppgifter, delstvå totalinnefattatUtredningsuppdraget har göra en
till hur EG-direktivetFörslaglämnaårs datalag och1973översyn omav

grundlagsregler-delssvenskpersonuppgifter kan införlivas i rätt, anpassa
tekniken.offentlighetsprincipen till denna om nya

tvåi skilda delar iskerRedovisningen båda huvuduppgifternadeav
och den andrabetänkandet. förstaDen delen kallas EN PERSONDATALAGNY

båda delarnai dekallas AvsnittenOFFENTLIGHETSPRINCIPENlT-SAMHÄLLET.1
förlöpande numrering.har avsnittDärutöver finns är gemensammaen som

Förteckningentvå delarna och inte harde gäller överDetnumrerats.som
förkortningar, och dettaanvända sammanfattningen, författningsförslagen

avsnitt utredningsarbetetinledande betänkandetoch dispositionenom av
avslutande avsnittende med konsekvensredovisning Författ-ochsamt

bilaga finns6ningskommentarer. I litteraturförteckning ochen gemensam
vårabilaga finns, utredningsdirektiv. innehålleri 1 Bilaganämnts, 7som

sammanfattning engelska.gemensamen
betänkandet före bilagorna kommerSist i de ochreservationermenA -

harsärskilda yttranden avgetts.som
överväganden och till vissaavsnitt med underavsnittTill varje finns— -

sammanfattning.innehåller kortruta enen som
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EN NY PERSONDATALAG

delDenna betänkandet inleds med kortfattad redovisning gällandeav en av
i huvuddrag, dvs. beskrivningrätt den föråldrade datalagen från åren av

avsnitt1973 1. Därefter följer redovisning tidigare försök revi-atten av
dera datalagen i form de förslag fördes fram år 1993 Datalagsut-av som av

Ävenredningen och i huvudsak inte följts avsnitt 2. remissinstan-som
synpunkter och de författningsjusteringarsmärre förslagensernas som

medfört redovisas här.
Efter denna redovisning i Sverige står i dag kommerav var en

ganska omfattande formell analys det EG-direktivav nya om personupp-
gifter Sverige har genomföra avsnitt 3. Själva direktivtexten påattsom

Ävensvenska finns i bilaga övriga internationella regler inom OECD-
och Europarådet- berörs kortfattat i särskilt avsnitt avsnitt 4.ett

information detUtöver redan läget i dagnämnts i Sverige,om som -
inklusive tidigare förslag inte kunnat godtas, och Sveriges skyldighe-som

i förhållande till andra har vi detter utgångspunktstater ansett att som-
för våra överväganden behövs informationäven det lagstiftningenom som
skall skydda, nämligen den personliga integriteten, vad svenska mänom
och kvinnor i allmänhet tycker i dessa frågor och vad möjligtärom som

med den tekniken.göra Våraatt undersökningar teknikensnya egna om
möjligheter i dag och i framtiden har emellertid vid handen detgett att
knappast finns några bestående tekniska begränsningar bör beaktassom
vid utformningen den persondataskyddslagstiftningen; det imestaav nya
fråga automatiserad behandling personuppgifter eller kommerärom attav
bli tekniskt möjligt. redogörDetta vi för kortfattat i särskilt avsnittett
avsnitt 5, och bilaga innehåller3 med tekniska synpunkter pårapporten
innehållet i betänkandet. Frågorna innebörden begreppet personligom av
integritet och allmänhetens inställning till behandling personuppgif-om av

behandlas anlitade vilkas finns i bilagater 4 ochexperter rapporterav
åsikterna iFör dessa naturligtvis själva.rapporter experternasvarar

första fråga viDen har böra vilken allmänövervägaansett ärsom oss
inriktning lagstiftning för skydda den personliga integriteten böratten ny
ha. lagstiftningenBör reglera själva hanteringen personuppgifter ellerav
bara sådan användning uppgifter kan karakteriseras miss-ettav som som
bruk fråga,Denna liksom frågan hur bör på saken i längreettom man se
perspektiv, berörs i det inledande avsnittet med överväganden avsnitt 6.

slutsatsDen vi kommer till i detta avsnitt kan innebära detsägassom att
enda för uppfyllasättet uppdraget lämna förslag tillatt attoss genom-
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med direktivet reglera hante-i enlighetEG-direktivetförande är attav
uppbyggnadfölja direktivetsoch därvidpersonuppgifter näraringen av

försöka koncentre-dockperspektiv börnågot längrestruktur; ioch ett man
reglera hanteringmissbrukbeivrastävja ochpå änsig attatt enmerara

hålla på med.alla kansagtsnartsom
innehåller de följanderedovisade slutsatsenbakgrund denMot av-av

EG-direktivets bestämmelser lämp-förredogörelse hursnitten närmast en
bör utnyttja detlagstiftning och hursvensktillöverförasligen bör man

Därvid berörs förstgenomförandet.vidEG-direktivet medgerspelrum som
bör omfattaspersonuppgifterbehandlingvilka typer av en nysomavav

påtillämpliggenerellti princip börhuruvida lagenochpersondatalag vara
avsnittomfattas 7.börbehandlingstyperalla som

främst den allmännainombehandlingdenMycket äger rumsomav
Fråganregisterförfattningar.särskildai dag ireglerassektorn systemetom

denförhållandet mellanochregisterförfattningarsärskildamed nya per-
avsnitt avsnitt 8.berörs iförfattningardessa nästaochsondatalagen

frågan hur EG-di-betydelsefulladentvå avsnittDärefter kommer om
till den offentlighets-förhåller sigpersondatalagendenochrektivet nya

ochgrundlagsfäst avsnitt 9Sverigeiyttrandefrihetoch den ärprincip som
10.

för forska ellerfå utnyttjaspersonuppgifter börFrågan attnärom
frågan iåren. berörsmycket Dendiskuteratsstatistik harframställa genom

avsnittomfattandeDärefter kommeravsnittavsnitt lsärskilt ettett om
persondatalagen avsnitt 12.i deninnehållet i övrigtmaterielladet nya

överväganden kommentarerinnehåller såväl allmännaavsnittetDet avsom
bestämmelserna.föreslagnatill dedetalj karaktärnärmast

sådanaavsnittbetänkandet finnsdelAvslutningsvis i denna ett omav
persondatalagiintedatalagennuvarandedenregler i passar en nysom

avsnitt 13.lagstiftningtillflyttasbörutan annan
har berörts ipersondatalagenbestämmelserna iföreslagnadeEftersom

innehåller dethuvudavsnitten,motiveringen iallmännaredan i dendetalj
föreslagnatill denförfattningskommentarermedavsnittetsärskilda per-

till de avsnitt därhänvisningarnyckel medslagsbarasondatalagen ett
paragraf berörs.respektive

IT-SAMHÄLLETOFFENTLIGHETSPRINCIPEN I

i kap.bestämmelserna 2föreslår hurbetänkandetdelenandradenI av
tekniken. inne-den Dentilloffentlighetsprincipen kanTF nyaanpassasom
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beskrivning offentlighetsprincipensbörja med korthåller till att en av
och nuvarande reglering avsnitt 14.grundläggande syften dess

hur de tekniska förutsättningarna hardärefter beskriva änd-Vi försöker
handling fick innebörd 1976 och vilkabegreppet allmänsedanrats en ny

vållar i den nuvarande tekniska miljöndå införda regleringenproblem den
försök blicka framåt det gäller denVidare viavsnitt 15. närgör attett

och två utgångspunkter för vårautvecklingentekniska övervägan-anger
skall så vid möjligt. ReglernaOffentlighetsprincipen skallden: vara som

enkla möjligt.så tydliga och somvara
främst begreppet handling omfattargällande lagen det somdenI är

åtgärderuppgiftssammanställning kan med rutinbetonadevarje görassom
förförvaringsrekvisitet omfattar allt tillgängligt myndig-somoch ärsom

åstadkomma lättillämpadvållar problem. syfteheten I att en merasom
begreppetföreslår vi delvis begreppsapparat där allmänordning en ny

återfår sindär förvaringsrekvisitet egentliga bety-uppgift centralt ochär
avsnitt 16.delse

sammanställa uppgifteranvända Sökverktyg för söka ellerRätten attatt
gällande lagen. modern teknisk miljöutvecklad i den I ärär svagt en

för del allmännasådana funktioner avgörandeemellertid rätten att ta av
uttrycklig bestämmelse dettauppgifter. Vi lämnar därför förslag till en om

i lagen avsnitt 17.
i hög grad aktuell allmänhetens möjligheter delfrågaEn ärär att tasom

Även frågan inte finnsuppgifter på elektroniskallmänna väg. ut-omav
oundvikligt, denvårt uppdrag det vi,tryckligen nämnd i är att taanser upp

sådandet införs inteavsnitt 18. Vårt förslag innebär rätt, änatt omen
uppgifter elektroniskfå allmänna iundantagslös, för allmänheten att ut

sekretessprövning uppgifterockså något fråganform. Vi berör om av som
tillgängliga via presentationsterminal eller all-läggs allmänt t.ex.ut en

nätverk.männa
s.k. biblioteksregelnvi denSåsom vårt uppdrag överväger sär-anger

innebärVårt förslag till begreppsapparat i kap.avsnitt 2 TFskilt 19. ny
syftar tillspecialbestämmelsen i § andra stycket11emellertid attatt som

från offentlighetsprincipen blirkommersiella databaserbl.a. avskära över-
tlödig.

allmännamyndigheternas datorprogramEnligt gällande är ävenrätt
offentlighetsprincipen. för allmänhetenomfattas Enhandlingar rättavsom

föreslår skulleelektronisk form i enlighet med vad vifå sådana iatt ut --
lämnar där-till sådana Vikollidera med upphovsrättenemellertid program.

konflikt skall lösas avsnitt 20.för till hur dennaförslag
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Myndigheternas skyldighet dels dokumentera de uppgifter deatt an-
vänder dels registrera allmänna handlingar grundläggande betydelseär av
för offentlighetsprincipen, bestämmelserna detta inte finns iäven om om

därför frågorgrundlagen. Vi dessa särskilt avsnitt 21.överväger
vi för vilka följdändringarSlutligen redogör den begrepps-som nya

medförai kap. bör i sekretesslagen,2 TF främst i kap., i15 ochapparaten
arkivlagen avsnitt 22. Vi i sammanhanget också på lämna vissaattpassar
förslag till ändringar i dessa regelverk.

författningskommentaren till kap.I 2 TF, kap. sekretesslagen15 och
arkivlagen kommenteras våra förslag ytterligare. finns ocksåHär hänvis-

aktuella avsnittningar till i den allmänna motiveringen.
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i huvuddragGällande1 rätt

antalår har ändrats1973. DendenmodernDatalagen när ettantogsvar
föråldrad, såväl innehålls-ändåden i daglopp,årensgånger under ärmen

erfarenheternatagit delpå olikaVi harlagtekniskt.mässigt sätt avavsom
nödvändigt här lämnadetinteVi har däremottillämpning.lagens attansett

lagen därför baraföråldraderedovisning den Häringående engesaven
regelsystemet.3beskrivningöversiktligkortfattad och av

personuppgift,definition begreppenmedinledsDatalagen per-aven
registeransvarig l §.registrerad ochsonregister,

enskild kanDetupplysningpersonuppgiftMed person.som avseravses
nationalitet,födelsedatum,upplysningar personnummer,om namn,vara

Även andraanställningsförhållanden.familj ochutbildning, typer upp-av
personuppgifter. Enligtkaraktär räknaspersonligmindrelysningar somav

lagmotiven4 bostadsförhållanden,uppgifteräven personsom enavses
iupplysningarbilinnehav ochfastighets- eller öv-banktillgodohavanden,

ställning.ekonomiskarigt personsom en
anteck-eller andraförteckningförstås register,Med personregister

ochdatabehandling ADBautomatiskmed hjälpförsningar somavsom
uppgif-medtill denhänföraskaninnehåller personuppgift avsessomsom
datala-såledesomfattashjälpmed ADBförsregisterBaraten. avavsom

i dagfallerteknik ADBhjälpmedförs änRegister annanavsomgen.
tillämpningsområde.utanför lagens

direktantingenvisshänföras tillpersonuppgift kanEn ge-en person
också in-identitetsuppgiftmed hjälpelleruppgiftensjälva somav ennom

Även sådanidentitetsuppgifterinnehållerregister artgår i registret. avsom
registreradefinnsvilkainvigde kan utläsabara den om-att personer som

beteckningardäruppgifteromfattas statistiskaLikasådatalagen.fattas av

2 Wahlqvist, DatalagenKring Stentill lagen: ClaeslagkommentarfinnsDet en
1989.kommentarer,med

3 redovisning.motsvarandeDatalagsutredningensbygger påBeskrivningen
1973:33 1l7.Prop. s.
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också återfinns på dokument det möjligt knyta uppgifternagör tillattsom
vissen person.
Med begreppet registrerad enskild vilken det före-avses en person om

kommer personuppgift i personregister.etten
den förRegisteransvarig verksamhetär personregister förs,vars om

han eller hon förfogar registret. Såväl fysiskaöver juridiskasom personer
och myndigheter kan registeransvariga.vara

den har anmält sig tillBara Datainspektionen fåttoch licens får in-som
och föra personregister 2 §. Datainspektionenrätta granskar inte anmälan

i sak bara den registeransvarige bevis licens anmälanutan ettger attom
har gjorts särskilt licensnummer l0§ dataförordningen. li-samt ett En

berättigar den registeransvarige föra eller flera personregister.att ettcens
Licens behövs inte för personregister enskild inrättar ellersom en person
för uteslutande för personligt bruk 2 § 3 st..

fått licensDen skall betala årlig Datainspektionen5avgift tillsom en
Inspektionen får, det finns särskilda skäl, ned eller efterskänkasättaom av-
giften. Avgifterna finansierar inspektionens verksamhet.

Med hjälp förADB Datainspektionen register licensanmäl-överettav
ningar, licensregistret dataförordningen.3 § Licensregistret får Datain-
spektionen använda för sin tillsyns- och informationsverksamhet samt som
underlag för uppbörd licensavgifter.av

vissaFör register med känsliga uppgifter krävs licenstyper utöver ävenav
särskilt tillstånd från Datainspektionen 2§ 2 datalagen.ett Sådantst.

tillstånd behövs i regel för inrätta och föra register innehålleratt som
ia sig känsliga personuppgifter,

b omdömen den registrerade,om
c uppgifter saknar sådan anknytning till den registeran-om personer som

svarige följer medlemskap, anställning, kundförhållande ellersom av
något därmed jämförligt förhållande samt

d personuppgifter hämtas in från något personregister sk.annatsom
samkörning, inte registreringen uppgifterna eller utlämnandetom av

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

Tillstånd behövs inte för personregister någon inrättar eller för uteslu-som
tande för personligt bruk 2 § 3 st.. Tillstånd behövs inte heller för register

5 och förordningenl 3 1982:481 avgifter för Datainspektionens verksam-om
het.
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statsmaktsre-regeringen s.k.ellerriksdagenbeslutatsinrättande avvars
arkivmyn-för förvaringhar tagitsregisterförellergister emot enavsom

ofta förekommerpersonregistersådanaoch 3. För1dighet 2 § 1 st. soma
särskildaändamål det meddelaskanvisstverksamhet förvissinom etten

föreskrifter, behövssådanaregisteransvarigeFöljer denföreskrifter 19 §.
2.tillstånd 2 § 1någotinte st.a

personregisteroch föratillstånd inrättafårsammanslutningar utan som
uppfattning, reli-politiskamedlemmarnasuppgiftersådanainnehåller om

medlemskapet igrunden förövrigtövertygelse i utgörellergiösa tro som
§ 2sammanslutningen 2 st.a

vård-tillstånd förfårsjukvårdenochhälso-inomMyndigheter utan
innehållerpersonregisteroch förabehandlingsändamål inrättaeller som

2.övrigt a§hälsotillstånd i 2 2ellersjukdomnågonsuppgifter st.om
och föratillstånd inrättasocialtjänsteninommyndigheterLikaså får utan

ekonomisk hjälpnågon fåttinnehåller uppgifterpersonregister attomsom
§ 3.socialtjänsten 2 2vård inomeller st.a

personregisteroch föratillstånd inrättafårtandläkareochLäkare utan
hälsotillstånd iellernågons sjukdomuppgifterinnehåller sådana omsom

4.yrkesverksamhet 2 § 2på i sinfått redade harövrigt st.asom
inne-personregisteroch föratillstånd inrättafårArbetsgivare utan som

tid för sjuk-sjukdomarbetstagaresuppgifterhåller sådana avsersomom
ändamål eller förlöneadministrativaanvänds föruppgifternafrånvaro, om

påbörjaeller hon skallhanskall kunnaarbetsgivaren avgöra en re-att om
1962:381andra stycket lagenenligt kap. 3 §habiliteringsutredning 22

5.försäkring 2 § 2allmän st.aom

detställning tillDatainspektionenskalltillståndsprövningVid sin ta om
intrång iotillbörligtmedförregistreringenanledningfinns ettattatt anta

fallet, skall till-såintegritet.personliga Omregistreradesden varaanses
särskilt beaktainspektionenprövningen skallVidmeddelas.stånd inte

registret,skall ingå ipersonuppgiftermängden deocharten somav0
in,skall hämtasuppgifternafrånochhur vem0

kanhar ellerregistreraskan kommadeinställning antasvilken attsom0
ochha till saken

står iregistrerasuppgifter eller andra äninte andraatt sompersoner0
3 §.ändamålet med registretmedöverensstämmelse

inrättandemeddelas förskall kunnatillståndförskäl krävsSärskilda att
anställdamedlemmar,andraomfattarpersonregister änförandeoch somav
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eller kunder hos den registeransvarige eller har där-personer som annan
med jämställd anknytning 3 §.a

synnerligaDet krävs skäl för andra myndigheter enligtän lagatt som
eller författning har föra förteckning sådana uppgifteröver skallattannan
kunna få tillstånd inrätta och föra personregister innehåller vissaatt som
angivna känsliga uppgifter, såsom exempelvis uppgift nå-typer attav om

misstänks eller har dömts för brott eller varit föremål för vissagon
tvångsingripanden 4 § l st..

Tillstånd inrätta föraoch personregister i övrigt innehålleratt som
någonsuppgifter sjukdom, hälsotillstånd eller sexualliv eller uppgiftom

någon fått ekonomisk hjälp vårdeller inom socialtjänsten eller varitattom
föremål för åtgärd enligt utlänningslagen får bara det finns särskildaom
skäl meddelas myndighet enligt lag eller författningänannan som annan
har föra förteckning sådana uppgifter. Särskilda skälöver krävsatt även
för registrering uppgifter någons eller politiska uppfattning ellerav om ras
religiösa övertygelse 4 § 2-3 st..

Datainspektionen meddelarNär tillstånd inrätta och föraatt personre-
gister, skall inspektionen samtidigt meddela beslut ändamålet medom re-
gistret den mån5 §. det behövs för förebyggaI risk för otillbörligtatt
intrång i personlig integritet skall inspektionen i samband med tillstånds-
givningen meddela särskilda villkor Sådana6 §. fåräven villkor medde-
las beträffande exempelvis inhämtande uppgifter, vilka personuppgifterav

får ingå i registret, utlämnande, bevaring och gallring.som
Personregister skall inrättas föras såoch inte otillbörligt intrång iatt

registrerads personliga integritet uppkommer. I 7 § vadnärmareanges som
skall iakttas för nå till vad brukar kallas god registersed.att upp som

registeransvarigeDen också skyldig förteckna de personregisterär att som
han eller hon ansvarig för 7 §. Förteckningen skallär aktuell ocha vara
hållas tillgänglig för Datainspektionen.

datalagen finns också särskildaI bestämmelser ADB-användningenom
avsedda personuppgifter riktiga och fullständiga.är att garantera ärattsom

bestämmelser, återfinnsDessa i och8 9 §§, behandlar bl.a. rättelsesom av
oriktiga och missvisande uppgifter.

central bestämmelseEn vidare 10 denDen enskilde tillär rättger en
insyn i personregister. stadgas denDär registeransvarige på skriftligatt
begäran den enskilde skall underrätta denne innehållet i registret,av om
såvitt gäller honom eller henne. sådantEtt registerutdrag, s.k. § lO-utdrag,
har den enskilde kostnadsfritt få gång år.rätt att en per
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personuppgif-bestämmelser gallringfinns allmännadatalagenI avom
upphör föradå registeransvarigskall iakttasvadoch att ettter ensomom

tillståndDatainspektionen har meddelat 12 §.vilketförpersonregister
finnstystnadsplikt i 13bestämmelserVissa om

dokumentationsskyldighetbestämmelsesärskild göraEn attavserom
uppgifter i ADB-upptagningfastställa vilkaefterhandidet möjligt att en

mål ärende hosellergrund för avgörandettilllegathar ett enavsom
målettillföras handlingarna iskallADB-upptagningSådanmyndighet.

särskilda skäldet finnsUndantag gäller baraform.ärendet i läsbareller om
14 §.

automatisk databehandling intetillsynDatainspektionen överutövar att
personliga integritet 15-18 §§.intrång i registreradsotillbörligtmedför

villkor eller, rättelse intemeddelamöjlighetInspektionen har att om
ellerförandet personregisterförbjudapååstadkommaskan sätt,annat av

tillstånd.meddeladeåterkalla
tillkan överklagas länsrättenenligt datalagenbeslutDatainspektionens

regeringen.registeransvarig,statlig myndighetStockholm eller, äri när en
allmänna intressen. 25 §.talan för tillfår föraJustitiekanslern att ta vara

ochskadestånd finns i 20-21 23 §§. Ettstraff ochBestämmelser om
förs nöd-det inrättas ellerförklaras förverkat,kanpersonregister utanom

tillstånd 22 §.ellervändig licens
adressregistretstatliga ochdetreglerasdatalagen ävenI person-

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

verkställighetsföreskrifter ochDatainspektionen,hoshandläggningenkan,
utomlands finns i dataförord-registreradebistånd till ärpersoner som

ningen.
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förslagDatalagsutredningens2

därefterutvecklingenoch

Inledning2.1

slutbetänkande, datalag SOUpresenterade sitt EnDatalagsutredningen ny
dåbeaktat bl.a. dethade utredningensitt arbetefebruari Ii 1993.1993:10,

vid behand-skydd för enskildaEG-direktivtillförslagetföreliggande om
sådana uppgifter. Utred-flödetdet friapersonuppgifter ochling avomav
direktivförslaget. Vissatilldelarhade tillförslagningens anpassatsstora

i direktivförslagetbestämmelseremellertid. Sådanaförekomavvikelser
utred-offentlighetsprincipen skulle enligtsvenskapå deninkräktadesom

direktivförslagets be-ansåg hellerinteUtredningeninföras.inteningen att
databehandlingautomatiskanmälningsskyldighet förstämmelser avom

genomföras fulltskullepersonuppgifter ut.
fanns fogatfrågor. Till betänkandeti allainte enigUtredningen var

yttranden.och särskildameningarskiljaktiga
remissbehandlats.harförslagUtredningens

itill ändringar1993/942116 förslaglämnade iRegeringen rege-prop.
kunna delegeraregeringen skulleinnebarbl.a.ringsformen RF attsom

föravseende skyddetDatainspektionentillnormgivningskompetensviss
databehandlingautomatiskintegriteten vidpersonligaden personupp-av

anstådatalag bordebeslutregeringenanfördegifter. Vidare att om en ny
Vissa angelägnatill EG-direktivet.hade tagitsställningslutligtill dess

ochvidtas innan dess,regeringen dockenligtdatalagen bordeiändringar
Riksdagen beslutade1993/942217.lämnades isådanaförslag till omprop.

bestämmelsernadebåda förslagen ochmed deenlighetändringar i nya
1995.6januarikraft denträdde i 1

6 respektive 1994:1485.1994:1480SFS
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Nedan lämnas först kort sammanfattning Datalagsutredningensen av
förslag med noteringar huvuddragen i remissvaren. Därefter följerom en
presentation den lagstiftning beslutats till följd förslaget.av som av

2.2 Sammanfattning Datalagsutredningensav

förslag

tillämpningsområde2.2.1 Lagens

Datalagens tillämpningsområde knutet till begreppetär personregister.
Datalagsutredningen föreslog tillämpningsområdet i stället skulle defi-att
nieras så lagen tillämplig varje behandling personuppgifteratt var av
med hjälp automatisk databehandling, lagring och utläm-även t.ex.av

sådannande. definitionEn skulle emellertid leda till lagens tillämp-att
ningsområde blev mycket omfattande. Utredningen konstaterade vissaatt
undantag måste Undantag skulle enligt förslaget bl.a.göras. för så-göras
dan behandling sker uteslutande för personligt bruk ellersom som avser

ingårpersonuppgifter i uppslagsverk, ordböcker eller liknande refe-som
rensmaterial. Vidare skulle inte heller sådana personuppgifter före-som
kommer i löpande ord- och textbehandling omfattas lagen.text av

positiva tillRemissinstanserna begreppet personregisterattvar er-
med behandling personuppgifter". Flera instanser pekade docksattes av

de gränsdragningsproblem kan tänkas uppkomma mellan sådansom
ord- och textbehandling faller utanför lagens tillämpningsområde ochsom
sådana behandlingar sökningar i den, omfattas la-texten, t.ex.av som av
gen.

Liksom tidigare skulle datalagen enligt utredningens förslag gälla en-
bart sådan behandling sker med hjälp automatisk databehandling.som av

begrepp borde enligt utredningenDetta inte definieras, bl.a. eftersom en
sådan definition snabbt skulle bli inaktuell. den föreslagna lagenI har
emellertid klargjorts i vissa fall manuella hanteringarävenatt av person-
uppgifter kan omfattas lagen. behandlingBegreppet skulle nämligenav
innefatta insamling personuppgifter föremålbli föräven av som avses au-
tomatisk databehandling. Helt manuella behandlingar skulle däremot falla
utanför tillämpningsområde.lagens

fråganRemissinstanserna oeniga i helt manuella registerävenvar om
skulle omfattas lagen. Några påpekade fördelarna med lagengöraattav
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just denåsikten detden ärandramedanteknikoberoende, atthelt var av
förfarandetautomatisktbehandlasuppgifterna göromständigheten att som

integritetssynpunkt.frånriskfyllt

offentlighetsprincipenFörhållandet till2.2.2

iskulleinskränkningaringa görasutgångspunkthadeUtredningen attsom
harmedborgareallainnebär rättbl.a. taattoffentlighetsprincipen, attsom

EG-direk-tillFörslagetTF.2 kap. §handlingar lmyndigheternasdel av
hinderformelltingetbedömning, ut-utredningens motenligtinnehöll,tiv

försla-offentlighetsprincipen. Imed stödpersonuppgifterlämnande avav
erinrandock inbestämmelsernågraidatalagtill myn-togs omenget ny

Offentlighetsprincipenenligt TF.uppgifterlämnaskyldighetdighets utatt
så-utfåendesamband medienskildedenförocksåinnefattar atträtt aven

enligt utred-måsteTF. Härkap. 14 § 32uppgifter st.dana anonymvara
innebardirektivförslaget, närfrånavvikelse attningen upp-göras somen

ochdettaunderrättasskalllämnasnågongifter ut ompersonenpersonom
uppgifterna.fått delhar avsomom vem

skall be-offentlighetsprincipenförstöduttryckte attRemissinstanserna
omfattning.nuvarandehållas i

yttrandefrihetenFörhållandet till2.2.3

åuppstå mellankundekonflikterkonstateradeDatalagsutredningen att ena
tryckfrihetsförord-bestämmelser isidan deå andraochdatalagensidan

förbudgällerYGLyttrandefrihetsgrundlagen motochTFningen som
m.fl.för meddelareförhandsgranskning atträttenoch samtannancensur

grundlagsbestämmelsemafrån ävenutgickUtredningen attanonyma.vara
konfliktviddatalagstiftningenframförtillämpasskullefortsättningeni en

personliga in-intrång i denotillbörligtskyddetdem,mellan även motom
automatisk data-hjälppersonregistrering medmedsambanditegriteten av

NågonRF.kap. § 2grundlagsskydd 2 3visstockså har st.behandling
inte Däremotutredningenenligt göras.därförbordeförändringsaklig

inteföljd häravtilldatasamlingarvissadatalagenframgådetborde attav
tillämpningsområde.datalagensfaller under

Undantag förutredningenenligtborde görastillämpningfrån lagens
tek-direktanvändspersonregisterdvs. ettproduktionsregister, som som

grundlagsskyddatframställningmed ytt-sambandihjälpmedel ettniskt av
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rande. Datainspektionens tillsynsverksamhet enligt datalagen skulle näm-
ligen, enligt utredningen, till delar strida förbudetstora granskamot att
eller i övrigt vidta någon hindrande åtgärd i samband med framställning av
yttrande l kap. 2 § ochTF kap.1 3 § YGL. Vidare borde undantag göras
för sådana används direkt iregister den journalistiska verksamhetensom
och innehåller uppgifter omfattassom anonymitets-om personer som av
skyddet 3 kap. §1 Utredningeni TF. pekade på risken sådana uppgifteratt
kan avslöjas i samband med tillsyn Datainspektionen.t.ex. Detta skulleav
i så fall kollidera med anonymitetsskyddet. För övrigt ansåg utredningen

just anonymitetsskyddet i dettaatt sammanhang det bästa skyddetär för
den personliga integriteten. Utredningen föreslog slutligen klipp-ävenatt
arkiven skulle undantas, dvs. arkiv innehåller tidigare publiceradesom ar-
tiklar bevarade radio- och TV-inslag. detIsamt sammanhanget gjorde ut-
redningen följande bedömning. Det skulle olämpligt Datainspek-vara om
tionen kunde meddela villkor innebar tidningarnast.ex. till-attsom egen
gång till tidigare publicerat material begränsades. Sådana villkor skulle
vidare kunna innebära restriktioner i fråga tryckfriheten. ansågManom
slutligen allmänheten inte datalagenatt borde hindras från delgenom att ta

sådant material, eftersom det tidigare varit publicerat.av
Remissinstanserna starkt stöd utredningens uttalanden be-gav attom

stämmelserna i ochTF YGL skall gälla framför datalagen. Flera remissin-
ansåg dock inte klipparkivenstanser generellt borde undantasatt från la-

Till den del klipparkiven inte kan produktionsregisterutgöragen. anses
skulle de, enligt dessa instanser, underkastade lagens tillämpningvara
eftersom de inte Åsällan innehåller känsliga personuppgifter. andra sidan
förordade många instanser all behandling personuppgifteratt av som an-
vänds i publicistiskt syfte borde undantas från lagen, alltså uppgifteräven

journalister, författareanvänts m.fl. inte blivit publicera-som av men som
de.

2.2.4 Tillstånd eller tillsyn

Tillståndsförfarandet enligt datalagen borde enligt utredningen avskaffas.
En alltför del Datainspektionensstor måste läggas på till-av resurser
ståndsärendena på bekostnad tillsynsverksamheten menade Ut-av man.
redningen gjorde den bedömningen tid kunde tillsyn,att ägnasom mera

inspektioner, skulle detta leda tillt.ex. bättre efterlevnad bestämmel-en av
på området. Vidare många tillståndsansökningar behandlingupptarserna

både känsliga och icke-känsliga uppgifter. sådanaI fall får Datainspek-av
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uppgiftsbehandling inte känslig.granskningtid ärtionen ägna av som
på tillsynsverksam-utredningen i stället läggasenligtbordeDessa resurser

heten.
ställde sig positiva tillmajoritet över-klar remissinstansernaEn enav

på tillstånd till tillsynssystem.byggerordninggång från ettsomen
tillstånd anmälan tillstället för krävasskulle det iEnligt förslaget en

personuppgifter. Anmäl-behandling känsligaDatainspektionen för av
tillsynsverksamhet.grund för inspektionens An-tillskulle ligganingarna

verksamhet.finansiera inspektionensdessutommälningsavgifter skulle
de flesta in-i frågan avstyrktesigde ettAv remissinstanser yttratsom
Många uttaladeregister.anmälningsplikt för vissaförande typer avav en

i anspråkanmälningsförfarandet skulleförfarhågor storataatt resurser
någon bra grund för tillsy-skulle kommaanmälningarna utgöraattutan att

verksamhetDatainspektionensmenaderemissinstanserdelEn attnen.
skattefinansieras.borde

iregleringen datalagenmateriellaDen2.2.5

behandlingenolikaRegler för de i2.2.5.1 momenten

försvinna helt, detförslaget skulletillstånd enligtpåkravetEftersom var
tydliga och utförligai lagen innödvändigt direktutredningenenligt taatt

personuppgifter. Flera allmäntbehandlingenreglerarbestämmelser avsom
måste därförpersonlig integritetintrång iotillbörligthållna begrepp t.ex.

enskildmöjligt förså det blirregler, avgöramed klarare attersättas att en
utförs uppfyllerpersonuppgifter planeras ellerbehandlingden somavom

intrång borde därför enligtotillbörligtkrav eller Begreppetlagens ut-
behandlingen.olika i Detregler för demedredningen momentenersättas

tillåteti vilka fall detframgå direkt lagenordmed andra ärskulle attav
först behö-integritetsbedömningnågonpersonuppgifterbehandla utan att

göras.ver
utredningenmetodhuvudsak dentillstyrkte iRemissinstanserna som

hade valt.

Personuppgift2.2.5.2

förslagetskulle enligtpersonuppgiftbegreppetDefinitionen anpassasav
uppgifterflerskulle innebäraregler. äninternationella Dettatillbättre att
gårindirekt här-direkt elleruppgifterallanämligenomfattas, attsomnu
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leda till individ. syfte begränsaI de uppgifter behandlasatt skulleen som
endast sådana uppgifter behövs för angivna ändamål få behandlas.som

Remissinstanserna lämnade förslaget i erinran.stort sett utan

Persondataansvari3 g

Bestämmelserna persondataansvarigär tidigare registeran-om vem som
svarig borde enligt utredningen utformas på sådant det blevsättett att
lättare hos låg,avgöra särskilt beträffande dataatt ansvaretvem som an-
vänds flera olika rättssubjekt. Enligt förslaget skulle den ansvarigav vara

bestämmer ändamålet med behandlingen, vilka personuppgiftersom som
skall behandlas och hur de skall behandlas. skulleDetta bl.a. medföra att

läggs på den har möjlighet faktiskt påverka innehålletansvaret iattsom
uppgifterna.

Flera ställde sig positivaremissinstanserna till förslaget koncent-attav
för viss databehandling till rättssubjekt.ansvaret Samtidigtettrera en pe-

kade många på svårigheterna åstadkomma detta i situation där allt-att en
fler används flera olika myndigheter och flödet uppgiftersystem av av
mellan olika rättssubjekt ökar. Många instanser ansåg därför den aktu-att
ella bestämmelsen borde bli föremål för förnyade överväganden.

Ändamålsanknytningen4

All behandling personuppgifter skulle, liksom tidigare, ha anknytningav
till visst ändamål för tillåten. Bestämmelsen bordeett enligtatt ut-vara
redningen dock preciseras, så det framgick ändamålet skallatt att ut-vara

Ändamålettryckligt angivet och definieras så möjligt.snävt skullesom
bestämmas den för behandlingen personuppgifternaav som ansvarar av

Ändamålsanknytningenden persondataansvarige. skulle enligt utred-
ningen vidare fungera avgränsning mellan olika persondatasamlingarsom
sedan registerbegreppet lämnats. skulleYtterst det angivna ändamålet
också bestämma i vilken omfattning datorlagrade uppgifter hos en myn-
dighet allmän handling och därmed fallerutgör under offentlighetsprinci-

pen.
Remissinstanserna i huvudsak positiva till utredningens ställnings-var

taganden. Några ansåg dock det borde uppställas ytterligare krav i lagenatt
på ändamålsbestämningarna preciserade. Någraatt är instansernoggrant
ifrågasatte de ändamål bestämts den persondataansvarige självom som av
verkligen bör få i vilken omfattning uppgifternaavgöra skall betraktas som
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i och för siguppgiftssammanställningarvilkahandling,allmän oavsett som
möjligatekniskt göra.attär

personuppgifterbehandlafåförFörutsättningarna2.2.5.5 att

framgåpersonuppgifterfå behandlaförförutsättningarnabordeVidare att
frånundantagoftast indirektförställetilagen,direkt somnusomav --

få behandlasenligt förslagetPersonuppgifter skulletillståndsplikten. en-
dast

behandlingen,tillsamtyckthadeenskildeden0 om
förbehövdesbehandlingeneller attom

enskildes begäranpå deneller förenskildemed denavtalfullgöra attett0
avtal,införåtgärderförberedandevidta ett

författning,lag ellerföljeråliggandenfullgöra annanavsom0
betydelse för denväsentligintressenenskildaskydda är en-avsom0

skilde,
myndighetsutövningiellerintresseallmännasuppgift i detutföra aven0

lämnasuppgifternavilkennågon tillpersondataansvarige eller ut,den
eller

persondataansva-hos denintresseellerallmänintressetillgodose ettett0
förutsättningunderuppgifterna lämnastill vilken attnågoneller ut,rige

enskildes intressedenfår attändetta intresse väga tyngre upp-avanses
behandlas.intehonomgifterna om

sambearbetningarfalli vilkaockså regleraskullebestämmelserDessa av
gällaskulleSärskilda reglertillåten.datasamlingarfrån olikauppgifter är

personuppgifter.känsligabehandlingför av
deninvändningarnågrahuvudsak inteihade motRemissinstanserna

till vissbestämmelsernadockNågra menadekonstruktionen. attföreslagna
tillåtetvadframgickså det klarareförtydligasbordedel att re-varsom
förfarandeotillåtetbakgrundsärskiltdettaotillåtet,spektive att ettmot av

straffbelagt.bliföreslogs

personuppgifterKänsliga2.2.5.6

DatalagsutredningenföreslogpersonuppgifterkänsligabehandlafåFör att
hade lämnatregistreradedenförfattningsstöd, intekrävasskulledetatt om
EG-direktivtillförslagetEnligtbehandlingen.tillsamtyckeskriftligt
särskild för-antingenuppgifter krävassådanabehandlingskulle för enav

tillståndsförfa-Eftersomtillståndsförfarande.ellerfattningsreglering ett
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randet enligt utredningens förslag skulle upphöra, återstod möjligheten att
reglera sådan behandling i författning s.k. statsmaktsregister.

Sambearbetning känsliga personuppgifter skulle enligt utrednings-av
förslaget kräva särskilt stöd i den författning reglerar bearbetningen,som

inte samtycke föreligger.om
De remissinstanser yttrade sig i frågan huvudsakligen positivasom var

till behandling känsliga personuppgifteratt författningsregleras. Fleraav
ansåg det skulle praktisktatt omöjligt i stället tillämpataget attvara ett
förfarande där samtycke krävs i varje enskilt fall för behandlingen. Några
instanser, särskilt inom den kommunala och landstingskommunala sektorn,
pekade på det kommande behovet tämligen omfattande författnings-ettav
arbete.

Utredningen föreslog vidare två sådana registeratt inne-typer av som
håller känsliga personuppgifter skulle regleras direkt i datalagen. Behand-
ling känsliga personuppgifter för forsknings- eller statistikändamål ochav
vissa känsliga personuppgifter förtyper anställningsändamål skulleav
under särskilda i lagen uppräknade fall kunna ske samtycke deutan av re-
gistrerade. allmännaDen bestämmelsen uppgifter inte får behandlasattom
för andra ändamål deän ursprungligen skulle gälla påangetts ävensom
forskningsområdet.

klarEn majoritet tillstyrkteremissinstanserna förslaget nämndaav att
behandlingar huvudregeltyper skulle kräva samtycke demav som av vars

uppgifter behandlas. Några instanser, företrädesvis inom forskningssek-
ansåg förslaget skulle ledatorn, till inskränkningaratt i forskningsverk-

samheten. oftaDet svårt, menadeär i förväg uttömmandeattman, ange
vad uppgifterna kommer användas till, inom den medicinskaatt forsk-t.ex.
ningen. Andra instanser menade undantagen från huvudregelnatt om
samtycke för behandling personuppgifter på forskningsområdet allt-av var
för långtgående. detNär gäller behandlingen personuppgifter i sambandav
med anställningsförhållanden ansåg vissa undantag från kravet påatt
samtycke endast skulle för löneberäkningargöras eller liknande.

2.2. 7 Gallring personuppgifterav

Utredningen föreslog integritetsintressena skulle beaktasatt i större om-
fattning tidigare i gallringssammanhangän det för den skull gjor-utan att
des några från offentlighetsprincipen. I särskild bestämmelseavsteg en an-

därför hur avvägningen skall mellan intressetgöras bevaragavs att upp-
gifterna för framtiden och intresset hos den enskilde uppgifterna gallras.att
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bestämmelsen,föreslagnadenkritiskaFlera motremissinstanser var
klartmenade dessa instanser,måste,oklar. Detansåg varamansom

denhararkivmyndighetenellerDatainspektionenframgå somvem ——
gallring.frågaibestämmanderättenslutliga om

föreskriftermeddelaBemyndigande att2.2.6

måste kunnafortsättningenidatalagenkonstaterade ävenUtredningen att
kan med-Datainspektionennivå.på lägrebestämmelsermedkompletteras

tillståndsförfa-Eftersomtillståndsärenden.iföreskriftersådanadela t.ex.
instället skulledet iutredningenföreslogskulle slopas, tasrandet att en

tilldelegeramöjlighetregeringendatalagen,bestämmelse i attgavsom
tillämpningenföreskriftermeddelaDatainspektionen närmareatt avom

bestämmelse förut-sådaneller sektorer. Enbranscherolikainomdatalagen
i kap. § RF.ändring 8 7emellertid ävensatte en

Ändringar och iinförtsföreslog harutredningen trättdet slag somav
1995.7januarikraft den 1

remissutfalletSammanfattning2.3 av

behövsdetremissinstansernablandenighetrådde attDet stor en nyom
regleringen,internationellaanpassad till denböroch dendatalag att vara
ansåginstansernaHuvuddelenEG-direktivet.kommande attbl.a. det enav
så angelägetdetnågra menadeEG-direktivet, äravvaktabör attlag menny

direktivet.skallstånd intetill väntadatalag kommer attatt manen ny
offent-svenskadeninstansernamajoritetklaruttaladeVidare attaven

detochnuvarande omfattningsinbehållas ilighetsprincipen skall att- om
punkten. Vissastå tillbaka på denfårEG-direktivetbehövasskulle pe--

och effek-offentlighetmellanfinnaskanintressekonfliktpåkade den som
andra.å den Detpersonlig integritetochå sidantivitet i förvaltningen ena

skallvilket intressemeningardeladerådde instansernamellan somom
kon-vilkaytterligareanalyserasbordedetNågra ansågväga atttyngst.

offentlighetsprincipen.få förskulleden lagensekvenser nya
från data-undantagskalldetansåg görasHuvuddelen instanserna attav

deoch YGL. Däremotenligt TFyttrandefrihetenskyddaförlagen att var

7 1994:1485.och1994:1480SFS
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inte hur sådantöverens undantag i praktiken skulleett utformas. Vissaom
menade utredningens förslag skulle innebäraatt alltför del denatt stor av
behandling personuppgifter förekommer inom detta område undan-av som

från lagens tillämpning. Dessa instansertogs ansåg alltför omfattan-att ett
de undantag kan medföra intrång i den personliga integriteten. Andra me-
nade undantaget för och ansåg denatt snävt omständighetenattvar att man
reglerar användningen datorer inte får inskränka den grundlagsfästaav ytt-
randefriheten.

råddeDet enighet bland remissinstansernastor tillståndssyste-attom
borde avskaffas till förmån för renodlatmet tillsynsförfarande. Mångaett

påpekade detta förutsätter klara och precisa regleratt i datalagen kansom
förstås och mångaoch ansåg lagförslaget inte uppfylleratt dettaav var en,
krav. Den föreslagna lagen lämnar, enligt vissa, den enskilde efteratt
avvägningar mellan skilda intressen själv behandlingavgöra om en av per-
sonuppgifter tillåten eller inte. Någraär instanser ansåg sådan regle-att en
ring otillfredsställande,är särskilt eftersom den inte följer bestämmel-som

kan straffas.serna
Många kritiska till det föreslagna anmälningsförfarandet enligtvar som

dessa instanser skulle vålla onödig och kostsam byråkrati. Datainspektio-
verksamhet borde, enligt vissa, i stället för betalasnens anmäl-att genom

ningsavgifter finansieras via statsbudgeten. En del uttalade också kritik
de föreslagna bestämmelserna informationmot och underrättelser tillom

Ävende registrerade. dessa regler ansågs vissa vålla alltför kost-storaav
naden

Remissinstanserna generellt positiva till övergång frånsettvar en
personregister till personuppgifter. Vissa menade manuellaävenatt
register bör omfattas lagen.av

Flera instanser ifrågasatte utredningens tolkning bestämmelsernaav om
ändamålsanknytning. Enligt denna skulle de ändamål för behandlingen av
personuppgifter bestämts den persondataansvarige själv fåsom avgöraav
vilka uppgifter offentliga.är instanserDessa ansåg sådan ord-som att en
ning i praktiken skulle innebära inskränkning offentlighetsprincipen.en av

sådanEn inskränkning välkomnades emellertid några andra.av
flestaDe i huvudsak positiva till förslaget behandling käns-var att av

liga personuppgifter författningsregleras. Det andra alternativet krävaatt—
samtycke i varje enskilt fall den registrerade avvisades. När det gälldeav -
de föreslagna reglerna behandling känsliga uppgifter för forsknings-om av
eller statistikändamål rådde delade meningar. flestaDe tillstyrkte förslaget

sådana behandlingar huvudregelatt skulle kräva samtycke. Andrasom
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medanforskningenförinskränkningartillledaskulleförslagetmenade att
långtgående.alltförforskningförundantagenmenadeåterandra att var

innehöllinteförslagetkritiskaremissinstanser attmotNågra envar -
kostnadsanalys.nödvändigansågdesom -

förändringarGenomförda2.4

Sammanfattning2.4.1

i bl.a.ändringarför vissagrundtilllegatförslag harDatalagsutredningens
förmöjlighetöppnadesRFkap. 7 §ändring i 8Genomdatalagen. enen

normgivningskompetensdelegerai lagbemyndigandeefterregeringen att
databehandlingautomatiskfrågaiDatainspektionen personupp-till avom

datalagen.9iändringarmedföljtsgifter.8 harGrundlagsändringen upp
januariÄndringarna 1995.kraft den lträdde i

bedömdes,detytterligare,vidtogslagstiftningsärende an-I somsamma
frånyttrande Data-särskiltinhämtaSkyldighetenförändringar. attgelägna

Datain-bort.statsmaktsregisters.k.inrättande togsinförinspektionen av
medförbudochföreskrifterförenamöjlighetvidarefick attspektionen

Datainspektionensöverklagande.reglerinfördesSlutligenvite. omnya
förvalt-till allmänregeringentillöverklagaslängre utanskall intebeslut

skallmyndighetregisteransvarigefall den äri deEndastningsdomstol. en
överklagandet.fortsättningen prövairegeringen även

dataskyddsområdetpåNormgivningen2.4.2

Bakgrund4.2.1

från Datain-tillståndpågenerellt kravbörjaninnehöll frånDatalagen ett
så-Endastpersonregister.fördaautomatisktallaförspektionen typer av

undantagnaregeringellerriksdagbeslutaderegisterdana varavvarsom
genomfördestillståndskravetiinskränkningarVissatillståndsplikten.från

vissmedfördesregister1979.10 undantogsHärigenomjuliden 1 som

1994:1480.SFS
9 1994:1485.SFS
10 1979334.SFS
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teknisk utrustning och där det framstod uppenbart otillbörligt in-attsom
integritettrång i de registrerades personliga inte skulle uppkomma t.ex.

sådan behandling utfördes i s.k. hemdatorer. Tillståndshanteringensom
blev emellertid med tiden alltmer omfattande. I syfte begränsa Datain-att
spektionens tillståndsverksamhet ytterligare det generella tillstånds-togs

1982.11kravet bort den juli1 Endast sådana personregister särskiltärsom
känsliga från integritetssynpunkt har därefter varit underkastade till-ett
ståndskrav.

2.4.2.2 Datainspektionens normgivning

Datainspektionen saknade tidigare formell möjlighet meddela generellaatt
föreskrifter för behandling personuppgifter. Föreskrifter kunde endastav
meddelas i varje enskilt tillståndsärende. övrigtI kunde inspektionen ge-

sin informations- rådgivningsverksamhetoch påverka denom registeran-
svariga. Datainspektionen hade emellertid redan under 1970-talet börjat
tillämpa förenklat tillståndsförfarandeett i praktiken innebar in-som att
spektionen för vissa verksamhetsområden utfärdade generella föreskrifter.
Inspektionen kunde sedan i det enskilda tillståndsärendet, hän-attgenom
visa till sådana föreskrifter, efter summarisk kontroll låta föreskrif-en mer

bli gällande i det individuellaterna fallet. förenkladeDet tillståndsförfa-
randet fyllde det behov fanns generella föreskrifter på olika områ-som av
den.

Med Datalagsutredningens förslag grund infördes den januari1som
1995 bestämmelser i datalagstiftningen öppnade möjlighet för Datain-som
spektionen meddela generella föreskrifteratt för personregister oftasom
förekommer verksamhet.inom viss Samtidigt infördes undantagen ett
från tillståndsplikten för sådana register inrättas och förs i enlighetsom
med sådana Datainspektionen meddelade föreskrifter. Tanken på in-av att
föra krav på speciell anmälningsskyldighet för sådana register avvisadesen

Ändringenmotiven.13i syftade till minska Datainspektionens till-att
ståndshantering och därigenom lämna för tillsynsverksam-utrymmemer
heten.14

11 SFS 1982:446.
12 19§ datalagen och 14§ dataförordningen, SFS 1994:1485 respektive SFS

1994:1487.
13 Prop. 1993/94:217 20s.
14 A. 15prop. s.
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regelut-endastnormgivningskompetensDatainspektionens enavser. skallföreskrifternaTankenbestämmelser. ärdatalagens attfyllnad varaav
Möjlig-tillståndsbeslut.enskildasak liggaoch idetaljerade näratämligen

påverkainteskallnormgivningskompetens strävan-delegeradtillheten
speciellapersonregisterintegritetskänsligasärskiltregleradena genomatt

utskottsbehand-vidpoängteradessärskiltnågotregisterförfattningar, som
personregisterendastlingen.15 vidareNormgivningskompetensen avser

sektorerochbranscherverksamhetvissinomförekommerofta ensom
förnågoninnefattar inteNormgivningsrätten rättändamål.visstföroch ett

allmännagallringföreskriftergenerellautfärdaDatainspektionen att avom
statligsåväl privatomfattarkompetensDatainspektionenshandlingar. som

verksamhet.kommunaloch

föreskrifter förgenerellameddelathittillsharDatainspektionen
verksamhetkyrkansi Svenskaministerialböckerochförsamlingsregister0

1995:3,DIFS
1995:5,verksamhet DIFSkommunalipersonregistervissa0

1995:6,direktreklamregister DIFSvissa0
försäkringsrörelseipersonregistertillståndspliktigavissa0

1996:2,DIFS
1996:3,landsting DIFSochhos kommunerprotokollsregister0

1996:5,advokatverksamhet DIFSuppdragsregister i0
och jurymänledamötersärskildanämndemän,personregister över0

och1996:6DIFS
1996:7.tolkar DIFSpersonregisterdomstolars över0

från DatainspektionenYttranden2.4.3

riksdageninnanDatainspektionenfrånyttrande inhämtasskulleTidigare
statsmaktsregister. Tan-personregisterbeslutfattaderegeringeneller om

enhetligtskulle skeotillbörlighetsbedömningen oavsettbl.a.ken omattvar
di-inrättadesregisterellertillståndspliktigt registergälldedet ettett som

arbetsbördastatsmaktema.17 inspektionensminskasyfte togsIrekt attav
1995.13 moti-januari Idenbort ldatalagenenligt §2skyldighetdenna a

synpunkter,ändå får tillfälleDatainspektionenuttalades attatt avgeven

15 1994/9310 6KU s.
16 1993/94:217Prop.
17 1201973:33Prop. s.
18 231993/94217Prop. s.
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bl.a. bakgrund den skyldighetmot regeringen har enligt kap.7 2 §av som
inhämtaRF vissa upplysningar ochatt yttranden från myndigheter under

beredningen regeringsärendena. Vidare anfördes det vanligt in-ärav att att
spektionen deltar i beredningsarbetet inför inrättandet statsmaktsregisterav

inspektionen regelmässigt remissorgansamt att i sådanaär lagstiftnings-
ärenden.

2.4.4 Vite

Om förandet personregister har lett till otillbörligtett intrång i personligav
integritet, kan Datainspektionen meddela föreskrifter för förhindra fort-att

sådant intrång 18 § datalagen.satt När det gäller statsmaktsregister får
sådana föreskrifter inte stå i strid med beslut regeringen eller riksdagen.av
Om intrånget inte kan hindras på något får Datainspektionensätt,annat
förbjuda fortsatt förande registret eller återkalla meddelat tillstånd.ettav
Detta gäller inte statsmaktsregister. För överträdelse sådana föreskrifterav
eller förbud föreskrivet straffär 20 § 1 2 p.. Någon möjlighet först. Data-
inspektionen ingripa förfaranden stredatt sådana föreläggan-mot motsom
den eller förbud fanns inte tidigare. Genom lagändringen infördes möj-en
lighet för Datainspektionen förena sådana med vite 18att § 3 st.. Vites-
möjligheten ansågs skapa bättre förutsättningar för för otill-sättaatt stopp
börliga integritet.intrång i personlig Enligt allmänna principer får inte

gärning föranleda både vite och straff. En särskild erinran där-samma togs
för in i lagen den har vitesföreläggandeatt överträtt inte fårettom som
dömas för gärning omfattas vitesföreläggandet 20 § 2 st..en som av

Överklagande2.4.5

Datainspektionens beslut skall efter lagändringen överklagas till allmän
förvaltningsdomstol i praktiken länsrätten i Stockholms län i stället för
regeringen. Undantag gäller för det fallet statlig myndighet regis-att ären

Överklagandeteransvarig. skall då i fortsättningen skeäven till regeringen.
Ändringen led i det arbeteär sedan flera år pågårett inom regerings-som
kansliet för minska regeringens befattning förvaltningsärendenzoatt med

innebärDen vidare samordning med EG-direktivets artikel 22 enligten

19 Prop. 1993/94:217 24s.
20 Prop. 1993/94:1l6 12s.
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rättig-dedomstolsprövning vid brotttill motskall haenskilda rättvilken
direktivet.demtillförsäkrasheter genomsom

tillskeöverklagandefallsamtligaiskulleförslagregeringensEnligt
sammanhangetdet över-grundsats i attRegeringendomstol. somangav

domstoltillrättsfråga skallförvaltningsbeslut rörklaganden som enav
ad-ibördominerarlämplighetsbedömningar prövasdärärendenmedan

mål-bestämddetregeringenVidareordning. attministrativ var enangav
for-stöd iskall hainnehållkänsligtmedmyndighetsregistersättning att

förområdetinomutvecklingen auto-styrningenpolitiskafattning. Den av
författnings-skeuteslutande0rdmed andraskulledatabehandlingmatisk

påfallenskildailämplighetsbedömningarforEftersom utrymmetvägen.
Datain-överprövningenregeringenenligtbordeinskränktes,detta avsätt
uttaladedomstol. Konstitutionsutskottettillbeslut flyttasspektionens

uteslutaskundeområdet, inte attdet statligasärskiltemellertid det,att
måste görasbedömningardär defallförekommafortfarande kandet som

falluppmärksammatnämndesexempelinslag. Som ettpolitiskarymmer
medarbetslöshetskassorfrån vissapersonuppgiftersamköming avav

bidrags-upptäckasyfteiförsäkringskassor attfrån allmännauppgifter
beslutöverklagandendärförbordefusk mening somEnligt utskottets av

regeringen.23fortsättningen avgörasimyndigheter ävenstatliga avrör
förslag.utskottetsmedenlighetbeslutade iRiksdagen

21 271993/94:217Prop. s.
22 94/32801994-09-15, JuRegeringsbeslut
23 1994/95:10 11KU s.
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EG-direktivet3 om

personuppgifter

Bakgrund3.1

Inledning3.1.1

uppgift analysera vilkettillutredningsdirektiven sättVi enligthar att
95/46/EG den oktober 1995direktiv 24rådetsochEuropaparlamentets av

på behandlingmed avseendeenskildaskydd för person-avpersonerom
uppgifter24, följande kallatsådana i detflödetdet friauppgifter och avom

finns bifogatDirektivetsvensk lagstiftning.införlivas iskalldirektivet,
bilagasom

Sverigesellernågon allmän beskrivning EUinte lämnasskallHär av
beskrivningar finns isådana översiktligasammanhanget;i detåtaganden

skrif-läroböcker och andraårfrån och i diversebetänkandenflera senare
direktivet och hurinnebördentill vår analysbakgrundSomter. avaven

anledning kort delsemellertidfinns deti svenskinförlivasdet bör rätt att
EG-direktiv avsnittgenomförandetfrågavad gäller ierinra avomsomom

avsnitt 3.1.3.aktuella direktivettill detberöra bakgrunden3.1.2, dels

EG-direktivGenomförandet3.1.2 av

medlemsstatsmåste införlivas i varjeEG-direktiviBestämmelserna ett
dock förEG-direktiveti dengällandebli ärrättsordning för rätt staten.att

uppnås,skallresultati fråga detbindandemedlemsstaterna menom som
formen och tillväga-bestämmermyndigheternanationelladet deär som

genomförandet.gångssättet för

24 23.11.95, 31.281,EGT L s.nr
25 EG-fördraget.iArtikel 189 a
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Ibland kan EG-direktiv särskilt på det sociala området innehålla- -
bara minimibestämmelser. Medlemsstaterna måste då kunna garantera att
minimiskyddet enligt EG-direktivet alltid uppfylls, det tillåtet haär attmen
längre gående nationella bestämmelser för skydda de aktuella intresse-att

Är frågadet inte sådant minimidirektiv, måste medlemsstaternaettna. om
emellertid kunna varken eller mildare bestämmelsergarantera att strängare
gäller vad följer EG-direktivet.än En sak bestämmel-är attsom av annan

i EG-direktiv i sig kan tillåta medlemsstaterna visstett spelrumettserna
vid genomförandet.

aktuella direktivet behandlingDet personuppgifter inteärom ettav
minimidirektiv, alltså tillåtetinte föreskrivaDet är eller behållaatt ett- -
bättre föreller skydd den personliga integritetensämre vid behandling av
personuppgifter eller för det fria flödet sådana uppgifter vadänav som
följer direktivet.av

anknytande frågeställningEn huruvida de uttryck och begreppär som
används i för helaEG-direktiv har EG innebörd ellerett en gemensam om
avsikten bara partiell harmonisering det varje medlems-är sättet atten

i enlighet med nationell lagstiftning och praxis får bestämma innebör-stat
den använda uttryck och begrepp. Om det i EG-direktivett attav anges
fysiska personer skall då tillåtetha visst skydd, det för varje med-ärett
lemsstat i enlighet med nationell lagstiftning och praxis bestämmaatt om

ofödda och avlidna skall ha det föreskrivna skyddett.ex.
Även det inte framgår uttryckligen EG-direktiv, måste med-ettom av

lemsstaterna vidta alla nödvändiga åtgärder för kunnaatt garantera en
effektiv tillämpning bestämmelserna Medlemsstaternai EG-direktivet.av
måste därför föreskriva sanktioner dem det följerbrytermot mot somsom

EG-direktivet, och dessa sanktioner måste proportionellaeffektiva,av vara
avskräckande.25i förhållande till brottet och

EG-direktivEtt kan, liksom varje rättslig behöva tolkas. Dettext,annan
EG-domstolen beslutarär i fråga tolkningen,ytterst efter dett.ex.som om

nationell domstol i aktuellt mål har begärtatt ett s.k. förhandsavgö-etten
tolkningen.27rande om

Till ledning för tolkningen EG-direktiv finns det inte förarbetenettav
det slag vi vid i Sverige. varjeär I EG-direktiv brukar detav som vana

emellertid finnas ingress i vilken det redogörs för bakgrunden till ochen

26 följerDetta artikel i EG-fördraget5 och EG-domstolens praxis.av av
27 Artikel 177 i EG-fördraget.
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direktivet23, på EG-domstolenexempelfinns fleraoch detmedsyftet att
i ingressen.från vadledninghämtatharför tolkningen som anges

vidare be-EG-domstolen hartolkningsprincip använt är attEn som
från individuella rättig-eller undantagavvikelsermedgerstämmelser som

restriktivt.skall tolkasheter
officiellaEG-direktiv allatolkningenvidproblem är attEtt annat av

giltighet. finnasdärförkandirektivet har Detspråkversioner sammaav
fastställa innebör-förolika språkversionerjämföra fleraanledning attatt

den.
tolkamöjligtharnationella domstolarnavidare deDet attatt omanses
medgår förenadenpå sådantlagstiftningennationella sätt attden attett

i EG-direktiv.bestämmelserna
åtagit sigunionenEuropeiskamedlemskap ihar sitt attSverige genom

pååtagandesittintemedlemsstatUppfyllerdirektivet. att ettgenomföra en
någonEG-direktiv, kangenomföraoch fullständigtriktigt sätt ett annan

EG-domstolen.30vidsakentalankommissionen föramedlemsstat eller om
på nationellgenomslagfåEG-direktivibestämmelservissa fall kanI ett

bestämmelserna i deninförlivatidilåtit blihar rättnivå, attatt statentrots
ellerförhållande tillienskilderättsordningen. Den statennationella som -—

fåtthar denunderlåtenheten inte rättpå grundnågot somstatsorgan av-
då föra talaneller henne, kanhonomtillförsäkrar mot statenEG-direktivet

myndig-skadestånd för dett.ex.domstolarnanationella attvid de enom
också möjligtpersonuppgifter. Detbehandlathar ärotillåtetpåhet sättett

skadeståndsskyldigunderlåtenhet kan bligrund sin gente-påatt staten av
gällande sininte har kunnat rättdennedet motenskild för göraattmot en

behandlatharprivat företagt.ex.enskildnågon ett person-somannan
sätt.31otillåtetpåuppgifterna ett

28 EG-fördraget.iJämför artikel 190
29 Sverige.förAnslutningsfördragetiartikel 176Se t.ex.
30 EG-fördraget.i169-171Artikel
31 svenskhurför klarlägga1996:04utredning Jutillsattsnyligen attDet har en

skade-principertill EG-rättensförhåller sigskadeståndsrätt statensnationell om
EG-överträdelseskada på grundliditden statensståndsansvar avmot avsom

1996:31.dir.rätten, se
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3.1.3 Bakgrunden till direktivet

Direktivet har lång förhistoria. Redan år lämnade1990 kommissionenen
Årdirektiv.32första förslag tillett 1991 yttrade sig Ekonomiska och

förslaget,sociala kommittén ochöver i yttrande år 1992 föreslogett
Europaparlamentet rad förändringar i förslaget.34det ursprungligaen
Kommissionen omarbetade därefter förslaget och avlämnade i oktober

förslag.35reviderat1992 Det reviderade förslaget,ett jämte kommissio-
förklarande anmärkningar i det följande kallade kommissionens för-nens

klaring, finns fogat till Datalagsutredningens slutbetänkande bilagasom
i februariFörst kom rådet1995 fram ståndpunkt36till ochen gemensam

år kunde direktivet antas.senare samma
protokolletI det då rådetöver möte den stånd-antog gemensamma

punkten intogs vissa förklaringar rådet, kommissionen och olikaav en-
skilda medlemsstater. Något justerat eller på färdigställtsättannat proto-
koll finns dock enligt uppgift inte hos Justitiedepartementet. Däremot finns
hos departementet till svenska språket handling37översatten upptarsom
de förklaringar skall in i protokollet. Handlingen hartas enligt beslutsom

199533Justitiedepartementet den juni16 med stöd denav svenskaav
offentlighetsprincipen lämnats till journalist i Danmark,ut docken att
uppgifter vilka andra medlemsstater Sverigeän förklaringarom avgettsom
strukits. Handlingen med förklaringama kallas i det följande mätesproto-
kollet.

Direktivet inleds med längre ingress omfattande 72 punkter där bak-en
grunden till och syftet med bestämmelserna i direktivet berörs i det
följande kallad ingressen. friaDet flödet personuppgifter inomav gemen-
skapen skall underlättas till för den inre marknaden med fri rörlighetgagn
för tjänster och kapital. skallDetta ske det ivaror, personer, attgenom
samtliga medlemsstater skapas likvärdig, hög skyddsnivå det gällernären

32 COM90 314 final SYN 287 och EGT C 277, 5.11.1990,nr s.—
33 EGT nrC 159, 17.6.1991, 38.s.
34 EGT c 94, 13.4.1992, 198.nr s.
35 COM92 422 final SYN 287 och EGT c 311, 27.11.1992, 30.nr s.—
36 EGT C 93, 13.4.1995,nr s.
37 Handlingen har EU:s beteckning 4730/95 ECO 20 och daterad denär 8 februari

1995. Protokollsförklaringarna till danskaöversatta finns intagna i Peter Blume,
Personregistrering, udgave, 1996, ff.430rev. s.

38 § dnr255, Ju 95/2444.
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och rättigheter, särskilt till privatliv. Efterfri-enskilda rätten enpersoners
medlemsstaternas lagstiftning, kan intetillnärmningsådan staternaav

flödet personuppgifter inom gemenskapen medhindra det frialängre av
fri- ochför enskilda rättigheter.hänvisning till skyddet personers

kommer fåvidare i ingressen medlemsstaternabetonasDet att att ett
med genomförandet direktivet ochi sambandhandlingsutrymme attav

skydd deras nuvarandeefter förbättra det lag-skall sträva attstaterna som
skall syfta till hög skyddsnivåtillnärmningenstiftning att garantera enger;

för detta handlingsutrymme kan det alltsågemenskapen.inom Inom ramen
vid genomförandet direktivet.skillnaderuppkomma av

också i direktivtextentill uttryck självaDirektivets syfte kommer
fysiskaskall i enlighet med direktivet skyddaMedlemsstaternaartikel

särskilt privatliv,grundläggande fri- och rättigheter, till irättenpersoners
personuppgifter. Och fårmed behandling varkensamband staternaav

personuppgifterinskränka det fria flödet mellan med-begränsa eller av
skäl har samband med detta skydd.lemsstatema av som

får inom de begränsningar deVad medlemsstaterna göra är att som
påkapitel i direktivet preciseramateriella bestämmelserna i innebär

personuppgifter tillåten artikel 5.vilka villkor behandling Dessaärav
hindra det fria flödet personuppgifter inompreciseringar får dock inte av

Medlemsstaterna kan de allmänna villkorengemenskapen. närmare ange
för behandlingtillåta behandling, liksom särskilda villkorför att ange

kategorier personuppgifter.inom vissa sektorer eller avseende vissa av
särskild lagstiftning,kan använda såväl generell lagstiftningStaterna som

i ingressen, jämföravseende punkt och 23statistiska institut. Se 22t.ex.
punkt 68.

vidkommande vidare viktigtfråga svensktingressen det förI är attom
direktivet det möjligt viddet i punkt 72 gör attattnotera att genom-anges

till principen allmänhetensförandet hänsynbestämmelserna rättta omav
handlingar.40till tillgång till allmänna

pågåtorde det för närvarande arbete medsamtliga medlemsstaterI att
genomföra direktivet. Våren offentlig-för 1996lagstiftningenöver attse

39 och kommissionen i anslutning till artikel konsta-mötesprotokollet har rådet 1.lI
fri- rättigheter, särskilt till privatliv,skyddet för grundläggande och rättenattterat

skyddet den personliga identiteten.innefattar av
40 principle of public official documents, på franska lePå engelska the toaccess

public documents administratifs, på tyska derprincipe du droit d°accês du aux
öffentlichen amtlichen Dokumenten", på danskaGrundsatz des Zugangs zu

aktindsigt i offentlige dokumenter.princippet om
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,

brittiska regeringengjorde den remissunderlag Consultation Paperett
innehåller vissa tolkningarbl.a. direktivets bestämmelser. detIsom av

följande kallas denna handling det brittiska remissunderlaget.

Tillämpningsområdet3.2

3.2.1 Inledning

Direktivet gäller för behandling personuppgifter helt eller delvisav som
företas på automatisk personuppgifterna ingår iväg register.oavsett ettom
Direktivet omfattar emellertid icke automatisk behandlingäven av person-

register.uppgifter, dessa ingår i eller avsedda ingå i Artikelär att ettom
3.1. finnsDet definitioner i direktivet vad med behandling,av som avses
personuppgifter respektive register, avsnitt 3.2.2.se

I mötesprotokollet finns i anslutning till definitionen register artikelav
c följande: Rådet2 och kommissionen erkänner de dokument påatt

tryckts på faxapparat eller persondator omfattas de reglerpapper som av
tillämpliga förär manuella uppgifter och de följaktligen endast in-attsom

går i tillämpningsområdet för detta direktiv de avsedda för regis-är ettom
ter.

kommissionensAv förklaring framgår med uttryckssättet be-att att
handlingen skall företas helt eller delvis på automatisk be-väg attavses en
handling enda enhet, barautgör deläven behandlingen, såsomen om en av

index, datoriserad.ärett

Definitioner3.2.2

Inledning3.2.2.1

definitionerartikel finns det rad begreppI förekommer2 i di-av en som
definitionerrektivet. centrala begrepp kanDessa sägas avgränsaav

tillämpningsområdet för bestämmelserna i direktivet.

41 denI svenska språkversionen direktivet talas det uppgifter kommerav om som
ingå i register", medan det i engelska språkversionenden heter personalatt ett

data which . . intended form of filing system.parttoare a.
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och den registreradePersonuppgifter3.2.2.2

identifieradvarje upplysning ellerpersonuppgiftMed som avser enavses
identifierbarregistrerade.fysisk den Enidentifierbar ärpersonperson

eller indirekt, hänvis-identifieras direktkaneller honhan t.ex. genomom
till eller flera faktorerelleridentifikationsnummerning till ärett en som

fysiologiska, psykiska,fysiska, ekono-hennesför hans ellerspecifika
identitet.eller socialakulturellamiska,

stycket framgåroch artikel andra33punkt i14Av ingressen att--
direktivet,omfattasfysiskaljuduppgifterbild- och rör avpersonersom

i ingressen.också punkt 15—17jämför
direktivet.omfattas intejuridiskaUppgifter avpersonerom

medborgare ellerregistrerade skalldenverkar inte krävasDet att vara
medlemsstat.bosatt i en

huruvida uppgifterdirektivtextenframgår inteDet om personer somav
lagstiftning be-med svenski enlighetfödda ellerinteännu är som ——

rådetemellertid ochmötesprotokollet haromfattas.döda Itraktas som
i vilkenfår ochbestämmabekräftat medlemsstaternakommissionen att om

personer.44på avlidnatillämpasutsträckning direktivet kan
förbetonas ärpunkt i avgöra26I ingressen attatt personom enman,

förkomma användashjälpmedel kanbeakta allaidentifierbar, skall attsom
uppgifterdirektivet förgäller inteidentifiera Däremotatt sompersonen.

inte längre identifier-sådant ärhar gjorts sätt attett personenanonyma
hurför vägledninganvändasUppförandekodexar kanbar. att om upp-ge

det omöjligtbehållas i formochgifter kan gör attgöras somenanonyma
identifiera personen.

exempel på direkt identifieringförklaringkommissionensI somanges
identifiering kanIndirektidentifieraskan namnet.att varagenompersonen

bilregistre-telefonnummer,identifieraskan ettnär ettgenompersonen
ellersocialforsäkringsnummer Ettringsnummer, annatettett passnummer.

kombinationskeridentifieringenexempel är när avgenom enav en person
bostadsort vilkaålder, yrke, etc.,kriteriersärskiljande gör att personen

omfattar färrehan eller hon tillhördenigenkan kännas attgenom grupp
förklaringframgår kommissionensvidareandra Detoch färre avpersoner.

42 iJämför punkt 24 ingressen.
43 död ochbestämmande människanskriterier för1987:269Jämför lagen avom

dödförklaring i kap. ärvdabalken.25bestämmelserna om
44 brittiska remzlsxsunderlaget.i detockså punkt 2.2Se
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frågan identifxerbar oberoende kostnadenär är föratt attom en person av
fastställa identitet. Definitionen omfattar uppgifterävenpersonens ut-om
seende, fingeravtryck och genetiska karakteristika.röst,

artikel finns bestämmelserI 6.1 personuppgifter skall förvarasatte om
på förhindrar identifiering under längre tidsätt vadett än ärsom en som
nödvändigt avsnittse 3.4.6. Och i artikel 8.7 finns bestämmelser rörande
identifikationsnummer, dvs. se avsnitt 3.6.4.personnummer

Behandling3.2.2.3

behandling personuppgifter omfattarBegreppet varje åtgärd eller serieav
åtgärder vidtas beträffande personuppgifter, det sker påoavsettav som om

automatisk eller inte. Till exempel omfattasväg
insamling,
registrering,
organisering,
lagring,
bearbetning eller ändring,
återvinning,
inhämtande,
användning,
utlämnande översändande, spridning eller tillhandahållan-annatgenom
de uppgifter,av
sammanställning eller samköming,
blockering och0
utplåning eller förstöring.0

erinrasbör här direktivet gäller forDet helt icke automatisk be-attom
handling personuppgifter bara dessa ingår i eller avsedda ingåär attav om
i register artikel 3.1, avsnitt 3.2.1.ett se

4 Register

med personuppgifterMed varje strukturerad samlingregister avses av per-
sonuppgifter tillgänglig enligt särskilda kriterier. måste alltsåär Detsom

fråga samling personuppgifter, det saknar betydelsevara om en av men om
samlingen centraliserad, decentraliserad eller spridd grundvalär av
funktionella eller geografiska förhållanden. Samlingen måste vidare vara
strukturerad, personuppgifterna måsteoch tillgängliga enligt särskildavara
kriterier.
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framhålls innehålletpunkt i i register måste27I ingressen att ett vara
kriterier,enligt särskilda enskilda förstrukturerat attsom avser personer,

personuppgifterna. olikatillgång till kriterierlätt De det möj-görge som
delarnafastställa de enskilda strukturerad samlingligt att av en person-

olika kriterier detuppgifter kan, liksom de möjligt få tillgånggör attsom
medlemsstat.sådan samling, utformas varje Akter ellertill en av grupper

liksom deras omslag, vilka inte strukturerade enligt särskildaakter ärav
några omständigheter inom direktivetskriterier, faller inte under tillämp-

ningsområde.

5 Registeransvari g

den eller tillsammans med andraMed registeransvarig ensamavses som
förändamålen med och medlen behandlingenbestämmer av personupp-

registeransvarige kan fysisk eller juridiskgifter. Den vara en person, en
någotinstitution ellermyndighet, annat organ.en

berörs den situationen meddelandepunkt i47I ingressen att ett som
personuppgifter överförs förmedling organisationinnehåller genom av en

ändamåleller elektronisk endaför telekommunikation ärpost, attvars
sådana från vilkensådana meddelanden. fall blir det normalt denöverföra I

den tillhandahåller överföringstjänstenmeddelandet härrör och inte som-
förhållanderegisteransvarige i till de personuppgiftersom anses som-

innehåller. tillhandahåller överföringstjänstenmeddelandet Den somsom
registeransvarig i förhållande till be-normaltblir däremot att anse som

personuppgifter behövs för kunnahandlingen de ytterligare att ut-somav
föra tjänsten.

och i artikel finns det be-artikel andra strecksatsen 20.218.2I --
uppgiftsskyddsombud den registeransvarige sestämmelser utsersomom

definition sådana registerfö-artikel finns detavsnitt 3.13.3.3. I 2 en ave
registeransvariges räkning sebehandlar personuppgifter för densomrare
bestämmelser innebärVidare finns det i artikel 4.2avsnitt 3.2.2.6. attsom

måste företrädare se avsnittregisteransvarige i vissa fallden utse en
den före-detOckså i artikel och talas3.2.5. 10 ll registeransvarigesom

avsnitt artikeli artikel se 3.13.2. Iavsnitt 3.9, liksom 18.1trädare se
ålagd tystnadsplikt, inomfalletberörs det8.3 är t.ex.att en person som

personuppgifter avsnittsjukvården, behandlar känsliga sehälso- och
3.6.2.7.
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Registerförare6

registerforare den behandlar personuppgifter förMed densomavses re-
gisteransvariges räkning. registeransvarige kan fysiskDen eller ju-vara en

myndighet, institution eller någotridisk annatperson, en en organ.
förhållandetartikel finns det bestämmelser rörande mellan17.2—4 denI

och registerföraren och det avtalregisteransvarige måste finnasom som
avsnitt 3.12.mellan dem se

Tredje3.2.2. 7 man

någon den registrerade,Med tredje den registeransva-änavses annanman
registerforaren och de under den registeransvarigesrige, ellerpersoner som

direkta har befogenhet behandlaregisterförarens uppgifterna. Enattansvar
myndighet,fysisk juridisk institution eller någoteller annatperson, en en

tredjekan vara man.organ
framhållsförklaring den arbetar förkommissionensI att som en annan

normalt tredje organisationenorganisation tillhörär ävenman, om samma
Å andra sidanforetagsgrupp eller koncern. kan lokalkontor hos bankett en

behandlar kundkonton under huvudkontorets direkta intesom ansvar anses
gäller anställda i försäkringsbolag.tredje Detsamma det iNärettman.som

stället gäller försäkringsmäklare kan deras ställning variera från fall till
fall.

8 Mottagare

Med den till vilken uppgifterna lämnas hanutmottagare oavsettavses om
eller hon tredje eller inte. kan fysiskMottagaren eller juri-är man vara en

myndighet, någotdisk institution eller Myndig-annatenperson, en organ.
heter kan komma uppgifter inom for särskiltatt ta emot ettsom ramen
uppdrag45 skall dock inte betraktas mottagare.som

Samtycke3.2.2. 9

Med den registrerades samtycke varje slag frivillig, särskild ochavses av
informerad viljeyttring vilken den registrerade godtar behandlinggenom

personuppgifter honom eller henne.rörav som

45 particular inquiiy, franskaPå engelska på une mission d°enquête particuliere,
einzeln Untersuchungsauftrag.på tyska "ein
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uppgifter skallbehandlingförutsättningar förartikel 7I att av varaa
uppgifter till tredje land talasöverförandeartikeltillåten och 26.1 ava

sitt samtycke, och i ani-otvetydigt har lämnatden registreradedet attom
känsliga uppgifter skallför behandlingförutsättningarkel 8.2 att av varaa

uttryckligaregistrerade har lämnat sittdentillåten talas det att sam-om
tycke.

påreviderade direktivförslaget,förklaring till detkommissionensI som
utformning det direktivet,någotpunkt hadedenna än antagnaannan an-en

måstemuntlig eller skriftlig. Samtycketkanviljatt varavarages
påtryckningar kan påverka den registrerade,sådana fall därfrivilligt i t.ex.

måste informe-arbetsgivar-arbetstagarrelation. Samtycket vidarei varaen
nackdelarna medregistrerade kan värdera för- ochså den attrat att person-
och så han eller hon kaneller henne behandlasuppgifter honomrör attsom

register-direktivet honom eller henne. Denrättigheterdeutöva gersom
eller honregistrerade med den information hanmåste förse denansvarige

särskilt46,också vilket innebär detmåstebehöver. Samtycket attvara
utförsden registrerade ochviss behandlingmåste rör som avsomavse en

ändamål.registeransvarig för vissavissen
skallbestämmelser information lämnasfinns detartikel 10I om som

samlas in från honom eller hennepersonuppgiftertill registreradeden när
registrera-bestämmelser denOch i artikel finns detavsnitt 3.9. 14se om

personuppgifter avsnitt 3.7.behandling sesig vissdes motsättarätt att av
avtal har slutits grundvalberör det falletiPunkt 70 ingressen att ett
bestämmelserna i direktivetoch informerat samtycke innanfrivilligtettav

nödvän-behandling känsliga uppgifterkraft. fortsattträder i Om ären av
påregistrerade integenomföra det avtalet, behöver dendig för nyttatt

till denna behandling.lämna sitt samtycke

46 Fall.tyska für den konkretenspécifique, påspecific, på franskaPå engelska
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Sådant3.2.3 faller utanför gemenskapsrättensom

Direktivet gäller inte sådanför behandling personuppgifter utgörav som
led i verksamhet inte omfattas gemenskapsrätten. Somett en som av

sådanexempel verksamhet i avdelning ochV iVI För-anges som avses
unionen.47draget Europeiska vidareDet uttryckligen direkti-attom anges

inte under några omständigheter omfattar behandlingarvet rörsom
a allmän säkerhet,
b försvar,

c säkerhet inbegripet ekonomiska välstånd behand-statens statens när
lingen har samband med frågor säkerhet, ochstatensom

område.påd verksamhet straffrättens Artikel första3.2 streck-statens
satsen.

punkt iI 16 pekas det särskilt påingressen behandling ljud- ochatt av
bilduppgifter, i samband med videoövervakning, inte omfattas di-t.ex. av
rektivet behandlingen utförs för tillgodose den allmänna säkerheten,attom
Försvaret, säkerhet eller någon verksamhet påstatens statensannan
straffrättens område, jämför också punkt 13.

säkerhetstjänst49kommissionens förklaringI exempel påanges som en
aktivitet faller utanför tillämpningsområdet.som

3.2.4 Privat användning personuppgifterav

behandlingDirektivet gäller inte för sådan personuppgifter fy-av som en
sisk bedriver led i verksamhet privat ellerett rent naturperson som av som

hushå1l50har samband med hans eller hennes artikel 3.2 andra streck-
satsen.

Av mötesprotokollet framgår rådet och kommissionen detatt attanser
inte tillåtet med hänvisning tillär den bestämmelsen undanta behand-att

47 Dessa avdelningar i fördraget innehåller bestämmelser utrikes-om en gemensam
och säkerhetspolitik respektive bestämmelser samarbete i rättsliga och inrikesom
frågor.

48 Punkten 21 i innehåller erinraningressen direktivet inte påverkar deatten om
territorialitetsregler gäller straffrättens område.som

49 På engelska secret services.
50 På engelska a purely personal household activity, på franska d’activitésor

exclusivement personelles domestiques, på tyska Ausübung ausschlieBlichou
persönlicher oder familieärer Tätigkeiten.
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utförs enskild dessapersonuppgifter uppgif-ling närav en personsomav
eller flera till obestämt antalbara tillförmedlas inte ettutanter personeren

personer.
framhålls fysisk behandlingpunkt i12I ingressen att en persons av

hemmabruk51,ändamål eller för så-uteslutande för personligauppgifter
omfattas direk-eller förandet adressregister, intekorrespondens av avsom

tivet.
förandet elektro-förklaring exempelkommissionensl av enges som

dagbok.nisk
omfattas gemenskapsrättenför sådant inteundantagenUtöver avsom

finns det inte några tillåtnaanvändning personuppgifterprivatoch ge-av
tillämpning. Medlemsstaterna skall dockfrån direktivetsnerella undantag

nödvändiga undantag och avvikelser be-för yttrandefrihetenbesluta om
ändamålför journalistiska ellerbehandling sker uteslutandeträffande som

avsnitt enlighetskapande artikel 3.3.litterärt Ikonstnärligt eller se
det också möjligt för medlemsstaternai artikel 13med vad ärangessom

frågaoch begränsningar ilagstiftning nödvändiga undantaggöraatt genom
eller all-direktivet hänsyn till säkerhetbestämmelser ivissa statensavom

framgåföljande kommeravsnitt 3.11. detsäkerhet se Imän att attm.m.
förutsättningar,i övrigt kan, angivnaundermedlemsstaterna närmareäven

i direkti-avvikelser från del bestämmelsernavissabesluta m.m. en avom
vet.

tillämpningsområdetterritoriellaDet3.2.5

framhålls behandling personuppgiftervarjepunkt i18I ingressen att av
i enlighet med lagstiftningen i med-skall skeinom gemenskapen en av

utförs på uppdrag registeransvarigBehandlinglemsstaterna. som av en
lagstiftningmedlemsstat skall regleras denetablerad iär statensen avsom

sker utanför gemenskapen. punktsjälva behandlingen Itydligen även om
framhålls verksamhetens juridiska form inte haringressen vidare19 i att

vid bedömningen registeransvarignågon avgörande betydelse ärav om en
fråga såväl filial dotter-etablerad i viss det kan ettstat; vara om en somen

etablerad ienda registeransvarigbolag juridisk Om ärärsom en person. en
måste eller hon tillflera dotterbolag, hanmedlemsstater, attt.ex. segenom

51 activities exclusively personal domestic, på franskaengelska whichPå orare
exclusivement personelles domestiques, på tyska "Ausübungd’activités ou

oder familieärer Tätigkeiten.ausschlieBlich persönlicher
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varje verksamhet uppfyller bestämmelserna i den tillämpliga nationella
lagstiftningen.

innehållerPunkten i erinran21 direktivet inte på-ingressen atten om
verkar territorialitetsreglerde gäller straffrättens område.som

bestämmelser.själva direktivet finns i artikel följandeI 4
medlemsstat skall tillämpa de nationellaEn bestämmelser antassom

för genomföra direktivet behandlingen personuppgifter utförsnäratt av
led i aktiviteter etableradregisteransvarigett är inom sta-som av en som

etablerad53registeransvarigOm inom fleraterritorium. är med-tens en
lemsstaters territorier, skall han eller hon vidta nödvändiga åtgärder för att

verksamhetersäkerställa alla uppfyller kraven enligt den tillämpligaatt
nationella lagstiftningen. Artikel 4.1 a.

skall ocksåmedlemsstat tillämpa sina nationellaEn bestämmelser när
registeransvarige inte etableradden inom någon medlemsstatsär territo-

på plats därrium lagstiftning gäller på grund folkrättenutan statensen av
artikel b.4.1

registeransvarigOm inte etablerad på gemenskapens territo-ären som
rium använder automatiserad eller befinnerutrustning sigannan som- -
på medlemsstats skall den nationella bestämmelserterritorium, statensen
tillämpas, och den registeransvarige måste då företrädare för sigutse en

inometablerad territorium. gällerDetta dock inteär statens ut-som om
används för låtarustningen bara uppgifter gemenskapen.att passera genom

Artikel jämföroch punkt i ingressen.4.1 4.2, 20c
kommissionens förklaringI terminaler och frågeformuläranges som

hjälpmedel.55exempel utrustning eller
1 artikel och finns det bestämmelser10-11 18 ålägger den regis-som

företrädareteransvariges skyldighet informera den registrerade respek-att
tive anmälan till tillsynsmyndigheten se avsnitt ochgöra 3.9 13.2.att

52 Referatet artikel har, liksom referatet4 innehållet i punkt 18-19 i ingressen,av av
utformats med beaktande flera språkversioner direktivet, eftersom denav av
svenska språkversionen kan betraktas något tvetydig i vissa avseenden.som

53 På engelska established, på franska établi.
54 På engelska each of these establishments, franskapå chacun de ses

établissements.
55 kommissionensI reviderade förslag till direktiv används den engelska termen

means. det direktivetI används i stället på engelskaantagna termen
equipment franskapå moyens, på tyska Mittel, i punkt i20 ingressenmen
finns means fortfarande kvar.termen
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sina befo-behörighethaskall utövaiTillsynsmyndigheten attstaten
lagstiftningnationellvilkenterritoriumdeninom oavsettgenheter statens

3.17.avsnittartikel 28.6,behandlingenaktuelladenförgäller sesom

Förhållandet yttrandefrihetentill3.3

från flestadeavvikelserochundantagskall beslutaMedlemsstaterna om
direktivet56 personuppgifterbehandlingforibestämmelsermateriella av

föruteslutandeskersom
ändamål,journalistiska0

skapande ellerkonstnärligt0
skapande.litterärto

nödvän-debaradock beslutas ärfåravvikelserochundantagSådana om
yttrandefriheten.reglernamedprivatlivettillförenafördiga rätten omatt

Artikel 9.
begreppetSverigefått infört:mötesprotokollet attiSverige har anser

kommu-uttrycksmedlensyftar änuttrycklitteräraochkonstnärliga mer
ividareharmedlemsstatkvalitet. Eninnehåll eller dessnikationens annan

för allartikel 9ianvända undantagenavsiktsinförklaratprotokollet att
direkti-omfattasaudiovisuella sektorndeninomverksamhetden avsom

vet.
till denyttrandefriheten rättfrågahänvisas iipunkt 37 ingressenI om

artikel i denslås fast i 10upplysningaroch lämna europe-emot somatt ta
grund-deochrättigheternamänskligaför deskyddkonventioneniska om
privat-tillmellanavvägningden rättenbetonasfriheterna. Detläggande att

tillfår ledainteskallmedlemsstaterna görayttrandefrihetenochlivet som
behandling-säkerställaforvidtasåtgärderfrånundantag attbeslut somom

befo-fall vissamed iTillsynsmyndigheten bör vartsäkerhet. utrustasens
exempelvisgenomförande,behandlingensefterkangenheter utövassom

elleroffentliggöramellanrum attmed jämna rapportbefogenhet att en
konstnärligt ochfrågamyndigheter. Itill rättsligaärendenöverlämna om

behand-56 bestämmelsernamateriellafrån defåravvikelserochUndantag göras om
ochkapitel IVlandtill tredjeöverföringkapitel II,personuppgifterling omav

kapitelibestämmelsernaFrånkapitel VI.befogenhetertillsynsmyndighetensom
sanktioner,ochprövning,rättsligkapitel IIIbestämmelser,allmännaI ansvar

åtgärder förgemenskapenskapiteloch VIIuppforandekodexkapitel V genom-
inteundantagavvikelser eller göras.får däremotförandet
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litterärt skapande hänvisas särskilt till det audiovisuella området se också
punkt i ingressen.17

kommissionensI förklaring exempel på faktorer kan beak-anges som som
vid den intresseavvägning skalltas skesom

möjligheten till rättslig prövning eller till replik,rätten0
förekomsten uppförandekodex,0 av en
de läggs fast igränser den europeiska människorättskonventionen0 som
och
allmänna rättsprinciper.0

kommissionensI reviderade direktivförslag avsågs uttrycket journalister
inkludera såväl fotojournalister skribenter, såsom biografer levnads-som
tecknare.

brittiskaDen regeringen enligt det brittiska remissunderlagetanser,
punkt 4.19, det står klart generelltatt undantag föratt ett inte ärpressen
förenligt med direktivet.

Genom artikel 13.1 tillåts medlemsstaterna nödvändigagöra avvi-att
kelser från vissa bestämmelser i direktivet med hänsyn till skyddet för den
registrerades eller andras fri- och rättigheter se avsnitt 3.11.

3.4 Grundläggande påkrav

uppgiftsbehandlingen

3.4.1 Inledning

I artikel finns det6.1 under rubriken Principer uppgifternas kvalitetom- -
vissa grundläggande krav måste uppfyllda för behandlingattsom vara av
personuppgifter skall kunna tillåtas. åliggerDet den registeransvarige att
säkerställa kraven efterlevs artikel 6.2.att Medlemsstaterna skall inom de
begränsningar bl.a. bestämmelserna i artikel innebär6 preci-närmaresom

på vilka villkor uppgiftsbehandling tillåten artikel 5.ärsera
artikelI finns13.1 det bestämmelser det möjligtgör hänsynattsom av

till vissa intressen föreskriva nödvändiga undantag från vad följersom av
artikel 6.1 se avsnitt 3.11.
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behandlinglagligochKorrekt3.4.2

sätt.57lagligtkorrekt ochpåbehandlasskallPersonuppgifter ett
deförutsätterbehandlingkorrekt attipunkt 38 attI ingressen enanges

uppgifternadeochbehandlingen närkännedomfårregistrerade attom -
med hän-informationfullständigochkorrektkandemsamlas in hos -

artikel och10insamlingen sevidomständigheternatill de närmaresyn
3.9.avsnitt

behandlingkriterier fördet näravsnitt 3.5artikel 7I avenangesse ——
i ingressen.ochockså punkt 30 31laglig sepersonuppgifter kan anses

och lagligpå korrektinnebär kravetförklaringkommissionensEnligt
hemlighetför ianordningardoldafår användainte attbehandling att man
telefonav-till det,registrerade kännerdenuppgifter t.ex.samla in attutan
förhindrarbehandlingoch lagligkorrektliknande. Kravetlyssning och
eller ljus-hemligaanvänderutvecklar ochregisteransvarigaockså deatt

personuppgifter.förbehandlingsmetoderskygga

Ändamålet behandlingenmed3.4.3

ändamål.uttryckligt angivnasärskilda,församlas inskallPersonuppgifter
medoförenligtbehandlas ärfår inte sättUppgifterna ett somsenare

lämp-beslutarmedlemsstaternaförutsättningändamål. Underdessa att om
för histo-uppgifterbehandlingdockskallskyddsåtgärderliga avsenare

deoförenlig medändamål intevetenskapligaellerstatistiskariska, anses
ändamålen.ursprungliga

skallbehandlingenändamålen medframgåripunkt 28Av ingressen att
ändamålsådanaochsamlas inuppgifternabestämda redan attnär somvara

ändamåloförenliga med defårintedärefterförstläggs fast som ur-vara
skyddsåtgärderdei ingressenpunkt 29sprungligen I att somangesangavs.

statis-historiska,förbehandlinggällerdetbeslutar närstaterna senareom
uppgifternahindrasärskilt skalländamålvetenskapligaeller atttiska an-

beslutfor fattaellervissåtgärder ettvidta attvänds för motatt personen
eller henne.honomrörsom

skallinsamlingenframgår kravetförklaringkommissionensAv attatt
insamlandet ochmedavsikteninnebärändamålsärskiltförske att an-ett

så precistpåskall definieraspersonuppgifterna sättvändningen ett somav

57 tyskalicitement, påfranska loyalementlawfully, påandfairly etengelskaPå
Weise.auf rechtsmäBigeGlaube undundnach Treu
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möjligt. En generell eller definition eller beskrivning ändamåletvag av
med behandlingen såsom för kommersiella ändamål uppfyller inte- -
kravet. framhållsDet vidare den registeransvarige skyldigatt är be-att

ändamålet for lagringstämma personuppgifterna.av
artikelI finns10-1 l det bestämmelser den registrerade skall in-attom

formeras ändamålen med behandlingen se avsnitt 3.9.om

3.4.4 Personuppgifterna skall adekvata, relevanta ochvara
inte för omfattande

Personuppgifterna skall adekvata och relevanta och de får inte omfattavara
vad nödvändigtän med hänsynär till de ändamål for vilkamer som upp-

eller58gifterna har samlats in for vilka de behandlas.senare
Av kommissionens förklaring framgår denna bestämmelse innebäratt
uppgiftemas beskaffenhet måste korresponderaatt med det mål villman

uppnå med behandlingen.

3.4.5 Personuppgifterna skall riktiga och aktuellavara

Personuppgifterna skall riktiga och de skall också, det nödvän-ärvara om
digt, aktuella. Alla rimliga åtgärder måste vidtas for säkerställavara att att
sådana personuppgifter, felaktiga eller ofullständigaär i förhållandesom
till de ändamål för vilka de samlats in eller för vilka de behandlas,senare
utplånas eller rättas.

l artikel 12 b finns det bestämmelser den registrerade haratt rätt attom
få felaktiga och ofullständiga uppgifter rättade, utplånade eller blockerade
se avsnitt 3.10.3. artikelI finns det17 bestämmelser säkerheten vidom
behandling personuppgifter se avsnitt 3.12. I artikel 28.3 forstaav
stycket andra strecksatsen finns det bestämmelser tillsynsmyndighe-attom

skall ha befogenhet besluta bl.a. blockering,ten utplåningatt eller för-om
störing uppgifter se avsnitt 7.lav

58 I den svenska språkversionen används här och, medan den engelska och den
tyska versionen använder and/or respektive und/oder. den franskaI versionen
används et.
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får förvaras längre änintePersonuppgifterna3.4.6
nödvändigt

identifieringförhindrarpåskall förvarasPersonuppgifter sättett avsom
för de ända-nödvändigtvadtidlängreunder ärregistrerade änden somen

behandlas.vilka deeller församlats inuppgifternavilkaförmål senare
sådanaskyddsåtgärder förlämpligavidtaskallMedlemsstaterna person-

ellerstatistiskahistoriska,förperioderlängreunderlagrasuppgifter som
ändamål.vetenskapliga

fysiskidentiñerbarupplysningarPersonuppgifter, dvs. person,om en
ändamålentillmed hänsynnödvändigtdetså längealltså bara ärfår lagras

vetenskapligaellerstatistiska än-historiska,inklusivebehandlingen,med
förstöras.elleravidentifierasuppgifternamåstedamål. Därefter

framgår medlemsstaternaförklaring attkommissionensAv genom
perio-under längrelagraspersonuppgiftersådanaförskyddsåtgärder som

ändamål kan förenavetenskapligastatistiska ellerhistoriska,forder -
ändamållagligtskall habehandlingenprincipen ettsidanden attomena -

påmedglömtgång skallnågonförflutnapåanspråketoch att varaens -
ställer.forskningenkravsidan deandraden som-

behandlingvidsäkerhetenbestämmelserdetfinnsartikel 17I avom
3.12.avsnittpersonuppgifter se

uppgiftsbehandlingförFörutsättningar att3.5

tillåtaskunnaskall

Inledning3.5.1

uppgiftsbe-Principerrubriken görunderdet attartikel 7I somanges -
föreskrivaskallmedlemsstaternatillåtas atthandling kan att personupp--

uppgiftsbe-artikeln;iräknasfalli debehandlas barafårgifter uppsomsex
de begräns-skall inomlaglig. Medlemsstaternafall inteandrahandling i är

påpreciserainnebärartikelbestämmelserna i 7 närmarebl.a.ningar som
artikel 5.tillåtenuppgiftsbehandling ärvillkorvilka

särskiltvissabehandlingbestämmelserfinns detartikel 8 attI avom
3.6.avsnittförbjuden seuppgifterkänsliga är
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3.5.2 Samtycke

Behandling personuppgifter tillåten denär registrerade otvetydigtav om
har lämnat sitt samtycke.

Av artikel h framgår2 med samtycke varje slagatt frivillig,avses av
särskild och informerad viljeyttring vilken den registrerade godtargenom
behandling personuppgifter honom eller hennerör se avsnittav som
3.2.2.9.

3.5.3 I samband med avtal

Personuppgifter får behandlas det nödvändigt för fullgöraär attom ett av-
tal i vilket den registrerade Sådan behandlingär får också skepart. detom

nödvändigt för påär begäran den registreradeatt vidta åtgärderav- -
avtal59innan ingås.ett

3.5.4 Rättslig förpliktelse

Det tillåtet behandlaär personuppgifter behandlingenatt nödvändigärom
for förpliktelseöofullgöra rättslig åvilaratt den registeransvarige.en som

kommissionensI reviderade direktivforslag innebar bestämmelsen att
uppgiftsbehandling tillåten den nödvändig för fullgöraattvar om var en
skyldighet ålagts i nationell gemenskapsrättenöleller irättsom

bestämmelsenAtt omfattar sådan uppgiftsbehandlingt.ex. nöd-ärsom
vändig för företag skall kunna fullgöraatt sina skyldigheter i fråga om
skattelagstiftningen eller arbetsrätten torde klart. Det är osäkertvara mera

bestämmelsen också omfattar sådan uppgiftsbehandlingom nöd-ärsom

59 I den svenska språkversionen talas det sådant avtal, dvs. avtal iett vilketettom
den registrerade, dvs. fysisk Motsvarande bestämningär part. avtaleten person, av
finns inte i den engelska, den franska eller den tyska språkversionen, vilket kan ha
betydelse registrerad företrädernär juridisk begär åtgärder innanen som en person
avtal ingås med den juridiska personen.

60 På engelska legal obligation", på franska obligation légale, på tyska rechtliche
Verplichtung.

61 På engelska processing in order comply with obligation im-tonecessary an
posed by national law by Community law.or



personuppgifterEG-direktivet 129SOU 1997: 39 om

avtal den regis-förpliktelse enligträttsligfullgöravändig för ettatt somen
registrerade.62med någon deningåttfrivilligt harteransvarige änannan

intressenvitalaskyddaFör3.5.5 att

nödvändigbehandlingenfår tillåtaspersonuppgifter ärBehandling omav
regist-grundläggande betydelse for denintressenfor skydda äratt avsom

rerade.
interests.63 Ordetvitaltalas detspråkversionenengelskadenI om
såväl det denkan betydai engelskan ochbetydelserfleravital har som

livsviktigt.54 i punktOchnågotspråkversionen ärsvenska som somanger
föruppgiftsbehandlingen skerjusttalas det atti31 attingressen om

registrerades liv.för denbetydelseavgörandeintresseskydda ärett avsom
situationen dendentalas detförklaringOckså i kommissionens att re-om

inteuppgifter behandlade,få sinavitalt intressehargistrerade attett men
medicinsktallvarligtfrågadetsamtycke,sittkan lämna när är ettt.ex. om

fall.65
registreradefor denvitala intressendet barakan ärDet attnoteras -

minderåriga barnhenneshos hans ellersådana intresseninteoch t.ex. -
best.‘eimmelse.56enligt denna Itillåtenuppgiftsbehandlingenkan görasom

särskiltbehandlingbestämmelserdet däremotfinnsartikel 8.2 att avomc
för skyddanödvändigockså dentillåtaskanuppgifter ärkänsliga attom

uppgiftsbehandling3.6.2.3;avsnittintressen sevitalanågon annans
enligtpunkt i artikelnågontillåten enligtmåste då i sig t.ex.annanvara

och 3.5.7.fse avsnitt 3.5.6ellerpunkt e

62 registrerade omfattasmed denfullgöra avtalförUppgiftsbehandling ettatt enav
avsnitt 3.5.3.artikel b,bestämmelse 7 seannan

63 Interessenlebenswichtigetyska"intérêt vital", påfranskaPå
64 remissunderlaget.brittiskai detpunkt 3.9Se
65 vitala intressenfinns andradet ändirektivet lämnarEvers öppetJan att omanser

och behandlingbestämmelse, EGenligt dennakan få skyddasliv och hälsa sesom
1993, 17.personuppgifter, s.av

66 personuppgifter utanföröverföringbeträffandeartikel 26.1Jämför också ge-ave
menskapen.
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3.5.6 Myndighetsutövning eller allmänt intresse

Behandling personuppgifter tillåten denär nödvändig förärav att ut-om
föra arbetsuppgift antingenären som

allmänt intresse eller0 av
led i myndighetsutövning utförs den registeransvarigeett eller0 som av

den tredje till vilken uppgifterna har lämnats ut.man

punkt iI 32 det ankommeringressen den nationella lagstift-attanges
ningen den registeransvarigeavgöra utför behandlingatt i all-om som en

intresse eller led i myndighetsutövningmänt skallett myndig-som vara en
het eller något offentligrättsligt eller civilrättsligt subjekt,annat t.ex. en yr-
kesorganisation.67 artikel finnsI 8.5 det däremot bestämmelser be-attom
handling personuppgifter brott i vissa situationer måste utförasav om m.m.
i fall under myndighetskontroll se avsnittvart 3.6.3.

3.5.7 Efter intresseavvägningen

slutligenDet möjligt tillåtaär behandling personuppgifter efteratt av en
intresseavvägning. Behandlingen måste då nödvändig för ändamålvara

berättigade intressen hos denrör registeransvarige eller hos den ellersom -
de tredje till vilka uppgifterna har lämnatsmän och dessa intressen fårut -
inte den registrerades intressenuppvägas eller sådana grundläggandeav
fri- och rättigheter för honom eller henne skall skyddas direktivetsom av

l.1.68enligt artikel
punkt iI 30 framhålls det medlemsstaternaingressen föratt att garan--

jämvikt mellan berörda intressen och förtera samtidigt säkerställaatten en

67 Enligt punkt i30 i den svenskaingressen språkversionen skulle behandlingen vara
tillåten den fordras enligt lagstiftning vid utförandet något i detärom av som
allmännas intresse eller led i myndighetsutövning.är deI engelska, franskaett
och tyska språkversionerna finns det inget motsvarande krav på lagstiftning vid
allmänt intresse eller myndighetsutövning. Möjligen det fråga skrivfel iär ettom
den svenska versionen; betydelsen blir ordet eller in eftersättsen annan om or-
det lagstiftning, vilket fallet i de engelskaär och franska versionerna.

68 denI engelska språkversionen talas det bara den registrerades intresse fåattom av
åtnjuta fri- och rättigheter interests for fundamental rights and freedoms of the
data subject, medan det i den franska och tyska språkversionen talas det-om

i den svenska, dvs. den registrerades intressen eller fri- och rättighe-samma som
kanDet möjligen fråga skrivfel iter. den engelska versionen; betydel-ettvara om

blir ordet for byts or.ut motsen en annan om
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får på vilka villkor användningeffektiv konkurrens ochnärmare ange-
personuppgifter fårtill tredje inom forutlämnande ägaman av rum ramen

företagaktiviteter och andra i deras löpandetillåtna utövassom av organ
får påverksamhet. vilka villkor personuppgif-Staterna även närmare ange

fár till tredje i marknadsforingssyfte.vidarebefordras gällerDettater man
vidarebefordrandet sker kommersiellt eller välgörenhetsor-oavsett avom

föreningar eller stiftelser, politisk karaktär. förut-ganisationer, Ent.ex. av
till syftedock de regler iakttas har den registre-sättning är att attsom ge

uppgiftermöjlighet invända honom eller hennerade röratt mot att som
och avsnittbehandlas se artikel l b 3.7.3.14 st.
framgår vidare frågapunkt i ingressen det kanAv 30 att vara om

person.69såväl juridiskberättigade intressen hos fysisken som en

3.6 Behandling särskilt känsliga uppgifterav

principiellt förbud behandling uppgifter3.6.1 Ett mot av om
eller etniskt religiösa, filosofiska ellerras ursprung,

åsikter,politiska fackföreningsmedlemskap, hälsa och
sexualliv

artikel föreskrivs medlemsstaterna skall förbjuda behandling8l att av per-
sonuppgifter avslöjarsom

eller etniskt0 ursprung,ras
åsikter,politiska0

religiös eller filosofisk övertygelse eller0
medlemskap i fackförening0
eller rörsom
hälsa eller0
sexualliv.700

förklaring information hudfärg innefattas ikommissionensI attanges om
bestämmelsen eller etniskt det gäller religiös ellerNärom ras ursprung.

omfattas uppgift någon inte har någon reli-filosofisk övertygelse atten om

69 punkt ingressen i den engelska sprâkversionen.Detta framgår också 45 iav
70 svenska, den franska och den danska språkversionen hälsa och sexual-l den anges

i den och tyska språkversionen talas hälsa ellerliv, medan det engelska om
sexualliv.
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giös liksom information aktiviteter hör med sådantro, om som samman en
övertygelse. fråga uppgifterI hälsa omfattas uppgifter denrörom som om

tidigare, nuvaranderegistrerades och framtida fysiska och psykiska hälsa
uppgifter missbruk droger eller alkohol.samt om av

mötesprotokollet framgår rådetAv och kommissionenatt attanser
får,medlemsstaterna i enlighet med artikel precisera de kategorier av

uppgifterkänsliga i artikel med hänsyn8.1 till landets juridiskasom anges
sociologiska särdrag,och vad beträffar uppgifter genetiskrört.ex. som

identitet, partipolitisk tillhörighet, fysisk hälsa, personliga övertygelser
eller vanor, osv.

från3.6.2 Undantag förbudet

Samtycke1

Förbudet behandling känsliga personuppgifter gäller inte denmot av om
registrerade har lämnat sitt uttryckliga samtycke till behandlingen. med-I
lemsstatemas lagstiftning kan det dock förbudet behandlingatt motanges

känsliga personuppgifter inte kan upphävas med den registreradesav ens
samtycke.

3.6.2.2 arbetsrättenInom

fårKänsliga personuppgifter behandlas behandlingen nödvändig förnär är
fullgöra de skyldigheter och särskilda rättigheter åligger den regis-att som

arbetsrätten.teransvarige inom gäller i denDetta omfattning behand-
lingen tillåten enligt nationell lagstiftning där lämpliga skyddsåtgärderär
föreskrivs.

mötesprotokollet framgår rådetAv och kommissionen varjeatt attanser
Överenskommelse mellan arbetsmarknadens omfattas här.parter

skydda vitala3.6.2.3 För intressenatt

tillåtet behandlaDet känsliga personuppgifter behandlingenär äratt om
nödvändig för skydda den registrerades eller någonatt annan persons

71 På engelska in the field of employment law, på franska en matiêre de droit du
travail, på tyska "auf dem Gebit des Arbeitsrechts.



EG-direktivet personuppgifter 133SOU 1997: 39 om

grundläggande intressen vital interests den registrerade fysisktnär är
eller rättsligt förhindrad lämna sitt samtycke.att

rörande uttrycket grundläggandeSe intressen vital interests avsnitt
3.5.5 ovan.

Politiska, filosofiska,3.6.2.4 religiösa och fackliga organisationer

Känsliga personuppgifter får behandlas behandlingen utförs inomom ra-
för berättigad verksamhet hos icke vinstdrivandeett t.ex.men organ en-

stiftelse eller förening har syfte äretten som som-
politiskt,0
filosofiskt,0
religiöst eller0
fackligt.

sådan tillåtenFör behandling skall förutsätts dockatt vara
uppgifterna inte lämnas till tredje den registreradesutatt utan0 man sam-

tycke och
behandlingen endast röratt0

sådana medlemmar ellerorgans——
grund ändamål har regelbunden kon-organetspersoner som av—

takt med detta.

sådanFör behandling det möjligt föreskriva undantagär attsom nu avses
från eller förenklingar den anmälningsprocedur skall iakttasav som annars
innan behandling genomförs artikel avsnitt18.4, 3.13.3.5.en se

6.2.5 Den registrerades offentliggörande

tillåtet behandlaDet känsliga personuppgifter på tydligtär att sättettsom
offentliggörs den registrerade.av

exempel här skulleEtt kunna uppgifter politiska förhållandenvara om
politiska riksdagsledamöters partitillhörighetrör representanter, t.ex.som

åsikteroch förts fram i riksdagen.som

Nödvändig med hänsyn3.6.2.6 till rättsliga anspråk

Behandling känsliga uppgifter får ske behandlingen nödvändignär ärav
för kunna fastslå, gällande eller försvara rättsliga anspråk.göraatt

medlemsstatEn har i mötesprotokollet anfört den utgår från denatt att
princip här slås fast också omfattar motsvarande användningsom av upp-
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den utsträckninginför andra statliga i dessaförfarandengifter i organ som
införföregår förfaranden domstol.förfaranden

sjukvårdHälso- och3.6.2. 7

uppgifter gäller inte behand-känsligabehandlingFörbudet närmot av
tillnödvändig med hänsynlingen är

sjukvård,hälso- ochförebyggande0
diagnoser,medicinska0

behandling ellervård eller0
sjukvård.hälso- elleradministration av0

sådana uppgifter behandlas antingenhellergäller inteFörbudet när
sjukvårdsområdetpå hälso- ochyrkesmässigt verksamnågon ärsom0 av

tystnadsplikt nationell lagstiftningenligt ellerunderkastadoch ärsom
behöriga nationella ellerhar antagitsbestämmelser organavsom

tystnadsplikt73.underkastad liknandenågon är enperson somannan0 av

något ända-behandlingen nödvändig för visstkrävasverkar inteDet äratt
utförssjukvårdsområdet, i det fallet denmål, inom hälso- och attt.ex. av

behandlingen gi-däremot måstenågon underkastad tystnadsplikt;ärsom
förutsättningarnågon grundläggandeunder devetvis falla gör attsomav

artikel och avsnitt 3.5.huvud kan tillåtas sebehandlingen 7över taget
tystnadspliktmed be-krävas denverkar vidare inteDet att somperson

registeransvarig ellerpersonuppgifterna skallde känsligahandlar re-vara
påyrkesmässigt verksam hälso-gisterförare eller han eller hon ärattens

sjukvårdsområdet.och

allmäntViktigt8 intresse

lagstiftningfår nationella eller besluti sinMedlemsstaterna ettgenom av
de tidigareandra undantagtillsynsmyndigheten änäven nämntsgöra som

känsliga personuppgifter. fårfrån behandling dockförbudet Dettamot av
allmänt intresse,till viktigt och det ytterli-bara hänsyn ärgöras ett enav

lämpliga skyddsåtgärder. Sådana undantagförutsättning det finnsattgare
bestämmelse skall kommissionen.stöd denna anmälas tillmedgörs avsom

72 subject ... the obligation of professional secrecy, på franskaPå engelska to
professionel, på tyska Berufsgeheimnis.secret

73 engelska equivalent obligation of secrecy, franska obligation dePå på secret
entsprechenden Geheimhaltungsplicht.équivalente, på tyska
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i följande.punkt det hänsynI 34 När till viktiga all-ingressen anges av
måsteintressen nödvändigt medlemsstaterna kunna avvika frånmänna är

förbudet behandla känsliga kategorier uppgifter vissa områ-mot att av
den. exempel på områden och fall där avvikelserSom kan ske nämns

folkhälsa,0
socialskydd, särskilt for säkerställa kvalitet och lönsamhet i sambandatt0
med förmåneransökningar och tjänster inom sjukforsäkringssyste-om
met,
i samband med vetenskaplig forskning och0
i samband med offentlig statistik.0

betonas åliggerDet det dock medlemsstaterna sörja för det finnsatt att att
lämpliga och konkreta garantier för skydda enskilda grund-att personers
läggande rättigheter och privatliv.

punkt i ingressen klargörsI 35 myndigheters behandlingatt av person-
uppgifter för officiellt erkända religiösa sammanslutningars räkning för att
uppfylla målsättningar uttrycks i grundlagen eller folkrätten utförs forsom

tillgodose viktiga allmänna intressen. Punkt 36 i ingressen behandlaratt
det fallet de politiska partierna i vissa medlemsstater samlar in uppgifteratt

enskilda politiska uppfattning i samband med allmännaattom personers
hålls.val Om det nödvändigt för det demokratiskaär skallatt systemet

fungera, får behandling sådana uppgifter tillåtas hänsyn till viktigaav av
allmänna intressen under förutsättning lämpliga garantier föreskrivs.att

kommissionens förklaring framgårAv undantag skulle kunna görasatt
för internationella människorättsorganisationer behöver känsligasom per-
sonuppgifter For sitt arbete, förutsatt dessa kan erbjuda lämpligaatt
skyddsåtgärder.

artikelAv följer medlemsstaterna skall28.2 till tillsynsmyn-att attse
digheten hörs författningar undantag utarbetas.när om
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brottUppgifter3.6.3 m.m.om

personuppgifterbehandlaprincipiellt förbudnågotintefinnsDet mot att
rörandefinns det särskilda reglerartikelliknande. i 8.5eller Menbrottom

uppgifterbehandling omav
lagöverträdelser,0
brottmålsdomar eller0
säkerhetsåtgärder.0

kontrollfår utföras endast underuppgiftersådanaBehandling av enav
nationell lag medskyddsåtgärder finns ilämpligaellermyndighet om --
tillåta med stödmedlemsstaterna kanavvikelserförbehåll för de avsom
specifika skyddsåt-innehåller lämpliga ochbestämmelsernationella som

får dock förasbrottmålsdomar endastregisterfullständigtgärder. Ett över
myndighet.kontrollunder av en

uppgifterföreskrivamedlemsstaternatillåtet för rörattDet attär som
ocksåtvistemål skall behandlasavgöranden iochadministrativa sanktioner

myndighet.kontrollunder enav
från artikelde avvikelserbestämmelseartikel finns det8.6I attomen

tillartikel skall anmälas8.5enlighet medtillåtits ihar8.1 som
uppgifter brottdebehandlingEftersomkommissionen. om m.m. somav

detförbudet i artikelomfattas 8.1,verkari sig ärintei artikel 8.5 avavses
anmälningsskyldighet har.dennaräckviddvilkensvårt sägaatt

Användning3.6.4 personnummerav

villkorpå vilkabestämmaskall medlemsstaternaartikel ettEnligt 8.7 na-
identifi-förvedertagetnågoteller sättidentifikationsnummertionellt annat

behandlas.fårering

74 franskameasures, påsecurityconvictionscriminaloffences,engelskaPå or
på tyskasüreté,depénalescondamnationsinfractions,aux measuresou auxaux

Sicherungsmassregeln.oderVerurteilungenstrafrechtlicheStraftaten,
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3.7 Rätten sigmotsätta uppgiftsbehandlingatt

3.7.1 Inledning

finnsI artikel det under14 rubriken registreradesDen in-rätt göraatt—
vändningar bestämmelser medlemsstaterna skall tillförsäkra denattom-
registrerade sig personuppgifterrätt motsätta honom eller henneatt att om
behandlas. gäller i vissa fallDet den registrerade harnär avgörande och
berättigade skäl artikel 14 l och avsnitt 3.7.2 och i samband med be-st. a
handling direkt marknadsföring artikelrör b14 1st. och avsnittsom
3.7.3. Medlemsstaterna skall vidare vidta nödvändiga åtgärder för att
säkerställa de registrerade känner till sina rättigheter i samband med be-att
handling direkt marknadsföring artikelrör st..14 2som

3.7.2 vissa fallI vid avgörande och berättigade skäl

Den registrerade skall ha sig behandlingrätt uppgiftermotsättaatt av som
honom eller henne, hanrör eller hon har avgörande och berättigadeom

skäl75 hans eller hennes personliga situation.rör Detta skall åt-gällasom
minstone i de fall i artikel och f7 se avsnitt och3.5.6 3.5.7,som avses e
dvs. vid uppgiftsbehandling i allmänt intresse eller i samband med myn-
dighetsutövning och vid sådan uppgiftsbehandling tillåten efterärsom en
intresseavvägning. det tillåtetMen i den nationellaär lagstiftningenatt
föreskriva något dvs. den registrerade inte har någon sådanannat, att rätt

sig uppgiftsbehandling.motsätta När den registrerades invändningatt är
berättigad, får behandling har påbörjats den registeransvarigeen som av
inte längre uppgifter den registrerade.röravse som

det brittiskaAv remissunderlaget framgår det under förhandling-att -
direktivet exempel på giltigt skäl sig behand-motsättaattarna om som-

ling personuppgifter det fallet uppgifterna, de be-ävenattav angavs om
handlades i enlighet med bestämmelserna i direktivet, förmodligen skulle i
praktiken komma falla i händerna på någon den registrerade kände.att som

75 På engelska compelling legitimate grounds, på franska raisons prépondérantes
légitimes, på tyska überwiegende, schutzwürdige . . Gründe".et .76 På engelska justiñed objection, på franska opposition justifiée, på tyska

"berechtigte Widerspruch.
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marknadsföringDirekt3.7.3

skall haregistrerade rättDen
sådanasig behandlingkostnaderochanmodan motsattaefter utan avatt

den registeran-ocheller hennehonompersonuppgifter rör somsom
ändamål direktbehandlas förkomma rörkanbedömersvarige att som

marknadsföring
eller

gången lämnas tillför förstapersonuppgifterinformerad innanfå bli utatt
ändamålförräkningför tredjeanvänds rörellertredje sommansman

marknadsföringdirekt
och

sigkostnaderbjudande motsattafåuttryckligen ettatt utanettatt om
användning.sådanellerutlämnandesådant

marknadsfö-kommersiell ellerdettalasipunkt 30I ingressen annanom
framgår deti ingressenpunktAv 71under avsnitt 3.5.7.ring, närmarese

bestämmelserfrånhindrar medlemsstatintedirektivet antaatt omatt en
hemvistharkonsumentersig tillriktarmarknadsföringsådan somsom

skyddetbestämmelser intedessa rörförutsattterritorium,dessinom att av
personuppgifter.behandlingavseendemedenskilda avpersoner

beslutautomatiseradeslippaRätten3.8 att

ellerförföljderhar rättsligabeslutbehandlarArtikel 15 en personsom
skall haVarjeeller henne. rätthonompåverkar attmärkbart personsom
automatisk da-pågrundasenbartsådant beslutföremål förbliinte ett som

personligavissabedömaavseddauppgiftertabehandling är attsomav
arbetsprestatio-hennesellerhanseller henne,honomegenskaper hos t.ex.

l5.1.Artikeluppträdande.pålitlighet ellerkreditvärdighet,ner,
skalldirektivet,bestämmelser iövrigaföljernågotinteOm annat av

föremål för sådantfår bliföreskriva ettdockmedlemsstaterna att personen
15.2.artikeltvå fallbeslut i
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ingå-led ibeslutet fattassituationendenfallet ettförsta attDet somavser
emellertid härgällerförutsättningavtal. Somfullgörandetellerendet ettav

antingen
avtalet harfullgörandeelleringåenderegistrerades begäranden avatt om

bifallits
eller

berätti-hennesskydda hans elleråtgärder förlämpligavidtasdet attatt
eller henneför honommöjlighet göraexempelvis attgade intressen, en

Artikel 15.2 a.gällande.uppfattningsin

innehållerlagstiftningtillåtits ibeslutet harfalletandra närDet är somen
berättigade intressen.registreradesskydd för dentillbestämmelser

fråga be-framhålls det skallförklaring ettkommissionens attI omvara
databehandling. Detautomatisk ärenbartgrundar sigslut somsom

produceratsresultat harfölja detslaviskt ett systemförbjudet är att avsom
kandatabehandlingenautomatiskadatabehandling. Denautomatiskför

slutre-får intebehandlingen utgörabeslutsfattandet,stöd vidett menvara
bedömning.mänsklig Detförfinnasmåstedetsultatet utrymmeutan en

arbetsgi-kommissionen,anförprincip,dennastridaskulle attmot ent.ex.
vid da-resultatpå grund dennesbaraarbetssökandeavvisar enavenvare

sådananvändautvärdering ellerpsykologisktorbaserad att programvara
ochjobbsökande betygsättslista därframförutvärderingför att ta en

personlighetstest.grundenbartrangordnas ettav
kommissio-framhålleravtalsamband mediundantagetgällerdetNär

åtgärder kanlämpligaprecisera vilkakanmedlemsstaterna somattnen
skyddsåtgärderSådanaregistrerades intressen.skydda denvidtas för att

skallunderrättelseprocedurframgå denföreskrivna i lag,kan somavvara
denvidtagits inomharåtgärderframgå de internatillämpas eller somav

organisation.registeransvariges
denbestämmelsefinns detstrecksatsen atttredjeartikel 12I omena

används vidlogikdenkännedomfå auto-registrerade har rätt att somom
10.2.avsnittsematiserade beslut

registreradetill denInformation3.9

register-denföreskrivaskallmedlemsstaterna attartikel lO-l 1I attanges
viss in-registreradedenskall lämnaföreträdaredenneselleransvarige --

formation.
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Skyldigheten lämna information gäller inte i de fallatt den registrerade
redan känner till uppgifterna.

artikel finnsI 13.1 det bestämmelser det möjligtgör hänsynattsom av
till vissa intressen föreskriva nödvändiga undantag från vad följersom av
artikel och10 11.1 se avsnitt 3.1 l.

uppgifterNär viss samlas in från den berörde själv, skall denom en person
berörde i fall få informationvart om
a den registeransvariges och dennes eventuella företrädares identitet,- -
b ändamålen med den behandling för vilka uppgifterna avsedda,är och
c all ytterligare information i den utsträckning informationen med hän--

till de särskilda omständigheter under vilka uppgifterna samlas insyn -
nödvändig för tillförsäkraär den registrerade korrekt behandling.att en

Som exempel på information enligt punkt c anges
eller de kategorier uppgifterna,mottagarna mottar0 som

huruvida det obligatoriskt eller frivilligtär besvara frågorna0 att samt
eventuella följ der inte ochattav svara
förekomsten rättigheter få tillgång till och få rättelseatt0 attav av upp-
gifter.

Om uppgifterna inte har samlats in från den registrerade, skall information
lämnas vid tiden för registrering personuppgifter eller, utläm-ettav om
nande till tredje kan förutses, inte vid den tidpunkt dåänman senare upp-
gifterna först lämnas Informationen åtminstoneskall omfatta detut. som

i punkt Som exempel på information i detta fall skallanges a-c ovan. som
lämnas enligt punkt i stället för upplysning det frivilligtärc anges, attom

uppgift de kategorier uppgifter behandlingen gäller.svara, om av som

Vad för det fallet uppgifterna inte har samlatssagts in från denattsom nu
registrerade skall dock inte gälla

det särskiltnär i samband med behandling för statistiska ändamål— —
eller historiska eller vetenskapliga forskningsändamål visar sig omöj--
ligt eller skulle innebära oproportionerligt ansträngningstor atten
lämna information

eller
utlämnande uttryckligen föreskrivsnär i författning.-

sådanaI undantagsfall skall medlemsstaterna emellertid föreskriva lämp-
liga skyddsåtgärder.
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informa-vid bedömningen ettipunkt 40 attingressenI omavanges man
kanansträngningoproportionerligtinnebäraskulletionslämnande storen

beakta
registrerade,antalet0

ålder ochuppgifternas0
vidtas.kanåtgärderkompensatoriskade som0

vidkommissionenrådet ochframgår attmötesprotokollet attAv mananser
förintressedet allmännaviktenbeaktandeimåstebedömningdenna ta av

behandlas.uppgifternavilket
informationsläm-frågan hurförklaringkommissionens attI omanges

omständighetersärskildadefår beropraktikenitillskallnandet un-
registrerade.från desamlasinformationenvilkader

tillgångfåpå tillbegäranRätten att3.10

och rättelseuppgifterna

Inledning3.10.1

skall säker-medlemsstaternabestämmelserdetfinnsartikel 12 attI om
den registeransva-rättigheterregistrerad har vissavarje gentemotställa att

behandlas,uppgifterrörande deinformationtillgällerrige. Det rätt som
hän-denuppgifter rättade Förofullständigaellerfelaktigafårätt m.m.att

under-registeransvarige skyldigdenuppgifterna attärdelse rättats m.m.
haruppgifterna den rättelsefåttharredantredjede mänrätta somomsom

skett.
särskildamöjligt vissaartikel det12i görabestämmelserna ärFrån att

artikelstatistikproduktionforskning ochvetenskapligrörandeundantag
detgenerella bestämmelser görvidarefinns detartikel 13.113.2. I som

undantagnödvändigaintressen föreskrivatill vissahänsynmöjligt att av
artikel se avsnitt 3.11.12följerfrån vad avsom

Information uppgifterna3.10.2 om

informa-få vissregisteransvarigefrån denskall haregistrerade rättDen att
informationenfåhaskallregistrerade rättuppgifterna. attDention om
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hinder och med rimliga intervallutan tidsutdräktsamt större ellerutan
kostnader. Den registrerade har till följande information.rätt

Bekräftelse på uppgifter den registreraderör behandlas0 ellerom som
inte.
Information åtminstoneo om

ändamålen med behandlingen,——
de berörda uppgiftskategorierna och—

eller de kategoriermottagarna till vilka uppgifternamottagareav—
utlämnas.

Begriplig information vilka uppgifter behandlas.0 om som
All tillgänglig information varifrån de behandlade uppgifterna0 om
kommer.
Kännedom den logik används uppgifternär den0 regist-rörom som som
rerade behandlas på automatisk åtminstone såvittväg, sådanaavser au-
tomatiserade beslut i artikel 15.1 se avsnitt 3.8.som avses

I punkt 41 i framhållsingressen det få kännedomrätten denatt lo-att om
gik används vid automatisk uppgiftsbehandling inte får negativt på-som
verka affärshemligheter eller upphovsrätten, särskilt den upphovsrätt som
skyddar Detta bör dock inte få medföra den registreradeprogramvaran. att
nekas all information.

kommissionensI förklaring det har överlämnats tillatt med-anges
lemsstaterna precisera hur informationen skallatt lämnas till den registre-
rade, för informationent.ex. lämnasatt tillgarantera att eller förrätt person

underlätta för såväl denatt registeransvarige den registrerade fleranärsom
uppgiftsbehandlingar berörs, särskilt det gällernär manuella register. Ge-

den nationella lagstiftningen får också den innebördennom närmare av
rimliga intervall bestämmas. I den nationella lagstiftningen får det vidare

med beaktande såväl den registrerades den registeransvariges in-av som-
finnas bestämmelsertresse den registeransvarige haratt rättom att ta-

betalt registrerad utnyttjar få information,rätten avgif-av en attsom men
får inte överstiga den verkligaten kostnaden; avgiften får inte vara

st6rre77.

77 På engelska excessive, på franska excessifl på tyska übermässig.
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Rättelse3.10.3

uppgif-få sådanafall haförekommande rättskall iregistrerade attDen -
direktivetbestämmelserna imedenlighetbehandlats iinte harter som

rättade,0
utplånade eller0
blockerade.0

felaktiga.ofullständiga elleruppgifternasärskilt ärgällaskallDetta om
framgå med blockeringverkarförklaring attkommissionensAv avses

påuppgifterna, intelagrafår fortsättaregisteransvarige attden menatt
tredjedem tilllämnaanvända dem,ellerbehandla utt.ex. man.sättannat

dessafår kännedomså användarnamarkeras attmåsteUppgifierna att om
användamedframgå avsiktenockså ettverkar attblockerade. Det attär

medlemsstaternaöverlåta tillvaritförekommande fall har attuttryck isom
utplånanderättelse,tillregistreradesdenhur rättbestämmanärmareatt

hauppgifter kandärsituationeri de olikaskall användasblockeringeller
direktivet.ibestämmelsernamedi stridellerbehandlats använts

måsteåtgärderrimligaallabestämmelserd finnsartikel 6.1 attI om
felaktiga ellerpersonuppgifter,sådana ärsäkerställaförvidtas att somatt

eller församlats indeför vilkaändamålförhållande till deiofullständiga
avsnitt 3.4.5.utplånas ellerbehandlas, rättas,vilka de sesenare

rättelsetredjetillUnderrättelse3.10.4 omman

blockeringutplåning ellerutfört rättelse,registeransvarig harNär aven
haravsnitt,föregåendeivadmed närmastenlighetuppgifter i angessom

uppgifternavilkatilltredjedefå genomfört mänregistreradeden rätt attatt
dock integälleråtgärden. Dettaunderrättashar lämnats en un-omut om

oproportionerligtinnebäraskulle storomöjlig ellerderrättelse är an-en
strängning.

Undantag3.10.5

berördaför dennågon riskfinnsuppenbarligen inte attfall där detsådanaI
föranvändsuppgifterna intesynnerheti närkränksprivatlivpersonens -

medlemsstaternafårsärskildabeslutåtgärder eller personeravsersom -
garantier,rättsligalämpligaförutsättningunder13.2,artikelenligt ge-av

informationfrågairättigheterdebegränsalagstiftning om upp-omnom
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gifterna, rättelse och underrättelse till tredje i artikel 12.man som anges
Detta gäller dock bara

uppgifterna endast behandlas för ändamålnär har med vetenskap-som-
lig forskning göraatt
eller

uppgifterna endast lagras i formnär personuppgifter under be-av en—
gränsad tid inte överstiger den tid nödvändig förär fram-attsom som
ställa statistik.

artikel andra stycket finnsl 28.4 det bestämmelse och kanatten om var en
i samband med tillämpningen de nationella undantagsbestämmelserav-

har antagits med stöd artikel hos13 tillsynsmyndigheten begärasom av -
få kontrollera behandling tillåten.är Av artikelatt följer28.2om en att

medlemsstaterna skall till tillsynsmyndigheten hörs författningaratt närse
undantag utarbetas.om

3.11 Möjlighet till undantag och begränsningar

artikelI finns13.1 det bestämmelser medlemsstaterna fårattom genom
lagstiftning begränsa omfattningen vissa skyldigheter och rättigheterav

följer direktivet. gällerDet de skyldigheter och rättighetersom av som an-
i artikel 6.1, 10, 11.1, och12 dvs.21,ges

de grundläggande kraven på uppgiftsbehandlingen artikel 6.1, avsnitt0 se
3.4,
skyldigheten informera den registrerade artikel ochatt 10 11.1,o se av-
snitt 3.9,

begäran få tillgångrätten till uppgifternaatt och rättelse artikel 12,0
avsnitt 3.10 ochse

reglerna offentligt registerett över anmälda behandlingar och skyl-0 om
digheten hålla information andra behandlingaratt tillgänglig artikelom
21, avsnitt 3.13.5.se

sådanEn begränsning måste vidare nödvändig åtgärd med hänsynvara en
till

a säkerhet,statens
b försvaret,

c allmän säkerhet,
d förebyggande, undersökning eller avslöjande brott,av
e åtal för brott,
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etiskaöverträdelserundersökning eller avslöjandeförebyggande,f avav
lagreglerade yrken,gäller förregler som

ellermedlemsstathosekonomiskt eller finansiellt intresseviktigtg ett en
budgetfrågorfrågor,här inkluderasEuropeiska unionen monetärahos

skattefrågor,och
denregleringsfunktioninspektions- eller ärtillsyns-, ävenh omsomen -

myndighetsutövning i deförbunden medövergående karaktär ärav -
ellerf ochunderfall nämnts g,c, e,som

och rättigheter.fri-registrerades eller andrasskydd deni av

sådanakommissionenrådet ochframgårmötesprotokollet attAv att anser
personuppgifter medintebehandlingutförarättigheter att avsesavsom

punkten irättigheter iochfri-till andrashänvisningen ovan.
för uppfyllaframhålls medlemsstaternapunkt i att44I ingressen att

ifrån vissa bestämmelseravvikatvingaskanmålsättningarnavissa attav
exempel pågemenskapsrätten. Somibestämmelsergrundpådirektivet av

registrerade eller andrasdentill intresset hosmed hänsynbegränsningen
ingressen detpunkt ii 42punkt i ovanrättigheterfri- och attanges --

uppgiftertillgång tillfåregistrerade hardenkan beslutas rätt attatt av
yrkesmässigt verk-någonförmedlingmedicinsk bara ärart somavgenom

sjukvården.hälso- ochinomsam
övervakningbestämmelserförklaringkommissionensI avomanges

påpå fall då medlemsstaternapenningtvätt exempelochbanker somom
begränsningar.föreskrivagemenskapsrätten kangrund tvungna attvaraav

den nationella suveränitetenomfattar skyddsäkerhetBegreppet statens av
fi-Bestämmelsen ekonomiska ellerhot.såväl interna externamot omsom

poli-alla åtgärder inom den ekonomiskasig tillhänförnansiella intressen
eller Europeiskamedlemsstaternas denfinansieraförtiken och åtgärder att

Valutaväxling, kontroll utrikeshan-vidkontrollpolitik, såsomunionens av
fri- och rättigheter talasdet gäller skyddetskatt.uppbörd Närdel och avav

sekretess under vilken advo-reglerna denföretagshemligheter,det omom
införförbereda sigsjukvård arbetar, rätte-ochkater rätten attutövare enav

begränsningartalas vidarerättigheter.mänskliga Detgång samt om av
innehar imänniskorättsorganisationeruppgiftertillgång tilltillrätten som

för faraandratillgång skulle kunnaobegränsadfall utsättade där t.ex.en -
eller riskera deuppgifternaförtroende har lämnati över-de sompersoner -

sådana organisationer.finns hosordnade intressen som
ochbestämmelsestycket finns detandraartikel 28.4I att var enomen

undantagsbestämmel-nationellatillämpningen desamband medkan i av—
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har antagits med stöd artikel 13 hos tillsynsmyndigheten be-ser som av -
få kontrollera behandlinggära tillåten seatt avsnittär 3.17. arti-Iom en

kel 9 finns det bestämmelser förhållandet till yttrandefriheten seom av-
snitt 3.3, och artikel 13.2 innehåller särskilda bestämmelser undantagom
från på begäran få tillgång tillrätten uppgifterna ochatt rättelse se avsnitt
3.10.5.

artikel följerAv 28.2 medlemsstaterna skall till tillsynsmyn-att attse
omdigheten hörs författningar undantagnär utarbetas.

3.12 Sekretess och säkerhet vid behandlingen

artikelI finns det16 under rubriken Sekretess vid behandling be-en- -
stämmelse registerföraren eller den utför arbeteatt under denom som re-
gisteransvarige eller registerföraren och får tillgång till personuppgif-som

får behandla dessa bara enligt instruktion från denter registeransvarige.
Uppgifterna får dock behandlas instruktion frånäven den registeran-utan
svarige, det enligt lag finns skyldighet det.göraattom en

kommissionens förklaringI förundersökning criminal investi-anges
gation påexempel det kan finnasnär skyldighet enligt lag be-som atten
handla personuppgifter.

I artikel finns28.7 det bestämmelser tystnadsplikt för tillsynsmyn-om
dighetens ledamöter och personal.

Artikel innehåller bestämmelser17.1 säkerheten vid behandlingom av
personuppgifter. Medlemsstaterna skall föreskriva den registeransvarigeatt
skall genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att
skydda personuppgifter varje slag otillåten behandling.mot Personupp-av
gifter skall dessutom skyddas följandei hänseenden.

Skydd förstöring uppgifter olyckshändelsemot eller0 av genom genom
otillåtna åtgärder.
Skydd förlust uppgifter olyckshändelsemot av genom
Skydd ändringar uppgifter.mot av
Skydd otillåten spridning uppgifter.mot av
Skydd otillåten tillgång till uppgifter, särskiltmot behandlingennär
innefattar överföring uppgifter i nätverk.ettav
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genomföras skall med beaktande denskallsäkerhetsåtgärderDe avsom -
nivån73 förenade med åtgär-och de kostnadertekniskanuvarande ärsom

säkerhetsnivå förhållan-lämplig iåstadkommagenomförandedernas en-
med behandlingen och deförknippaderiskerde till de är arten av upp-som

skyddas.gifter skallsom
för de registrerades fri- ochframhålls skyddetpunkt i46I ingressen att

personuppgifter, förutsätter lämp-behandlingsåvitträttigheter, attavavser
utfor-åtgärder vidtas bådeorganisatoriskaochtekniska närliga systemet

säkerhetensker, särskilt förbehandlingensjälvaoch när att garanteramas
otillåten behandling.hindra allpå såför sättatt

relationen mellan denbestämmelserfinns detartikel 17.2-4 rörI som
registerföraren.ochregisteransvarige

registeransvarige, be-föreskriva denskall närMedlemsstaterna att
registerförareskall dels väljaräkning,utförs för denneshandling en som

säkerhetsåtgärder ochgäller de tekniskagarantier vadtillräckligakan ge
åtgärderdels till dessamåste vidtas,åtgärderorganisatoriska attsesom

vidtas.

hanteringen reglerasskallregisterförareuppgifter behandlasNär ge-av en
handling79bindande mellanrättsligtavtal ellerett annangenom ennom

skall särskilthandlingenregisteransvarige. Genomoch denregisterföraren
föreskrivas

från den registeran-på instruktionerfår handlaregisterföraren baraatt0
svarige och

såsomartikeli 17.1,fråga säkerhetskyldigheter ideatt som angesom0
registerförareni vilkeni den medlemsstati lagstiftningende definieras

etablerad30, åvila registerföraren.skallär även

skullehuruvida vadframgår inte direktdirektivtextenAv sagtssom nu
registerförfatt-lagstiftningsåtgärd, iföreskrivaskunna t.ex. enengenom

registerskall förmyndighetning ettatt som enansvaraanger ensom
avseende.i teknisktåläggs administreramyndighet attannan

78 of the art.På engelska state
79 Rechtsakt.juridique, på tyskafranska actebinding act, påengelska legalPå
30 imedlemsstat måsteetablerad iregisteransvarigkan ärDet attnoteras ensomen -

enligt artikel 17.2jämför skyldighetenbehandlingsäkerheten vidfråga t.ex.om
in-följa den nationellasäkerhetsåtgärdergenomförregisterförarentill attatt se —

finns ilagstiftningoch inte denartikel 4.1förandelagstiftningen i den staten som
i detpunkt 3.31etablerad. Jämförregisterförarenanlitadedenden där ärstat -

remissunderlaget.brittiska
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finnsDet dock, för säkra bevisning, skriftlighetskrav. Avtaletatt ett
eller den rättsligt bindande handlingen skall nämligen finnas i skriftlig
eller därmed jämförlig form i de delar skyddet uppgifter och derörsom av
krav sådana säkerhetsåtgärder artikelrör 17.1.som som anges

3.13 Anmälan till tillsynsmyndigheten

3.13.1 Inledning

artikel finnsI 18 det bestämmelser behandling personuppgifterattom av
skall påanmälas förhand till tillsynsmyndigheten. Anmälan skall innehålla
vissa uppgifter artikel 19, och tillsynsmyndigheten skall föra in uppgifter

anmälda behandlingar i offentligt register artikel 2l.1-2. Denettom som
vill skall kunna få uppgifter behandlingen inte har anmälts tilläven till-om
synsmyndigheten artikel 21.3. Vissa särskilt riskfyllda behandlingar skall
kontrolleras på förhand artikel 20.

punkt 48 iI anmälningsförfarandetingressen äratt göraavsett attanges
behandlingens ändamål och viktigaste egenskaper allmänt kända för sä-att
kerställa behandlingen sker i enlighet med de åtgärdernationellaatt som
vidtas för genomföra direktivet.att

3.13.2 förAnmälningsplikt alla automatiska behandlingar

Medlemsstaterna föreskriva den registeransvarigeär elleratttvungna att -
dennes företrädare skall underrätta tillsynsmyndigheten före genomfö--
randet av

behandling helt eller delvis genomförs på automatisk ellerväg0 en som
sådanaserie automatiska behandlingar har eller flera0 en av som samma

närbesläktade ändamål artikel 18.

kommissionensI förklaring exempel på fall där regelnettanges som om en
serie behandlingar kan användas det kan räcka med enda anmälanattav en
för alla behandlingar handhavandet lån vid kreditinstitut;rör ettsom av

dåanmälan kan inkludera registrering ansökan, undersökning den,av av
beviljandet den, krav avseende förfallna skulder och övervakandetav av

åtgärder.vidtagna rättsliga
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automatiska personuppgifter detbehandlingar ärickegällerdetNär av
sådana be-vissa eller allaföreskrivamedlemsstaternaförtillåtet attatt

skallanmälningsförfarandeförenklatelleranmälasskallhandlingar ettatt
artikel 18.5.för demgälla

anmälan skall inne-uppgifterprecisera vilkaskallMedlemsstaterna som
skrift-skallanmälanuttryckligeninteartikel 19.1. Dethålla sägs att vara

följande hänseenden.uppgifter iinnehålla åtminstoneskalldenlig, men
ochföreträdareseventuellaeller dennesregisteransvarigesDen namn0

adress.
Ändamålen behandlingen.med0

registrerade berörs.kategoriereller dedenbeskrivningEn somavav0
hänföruppgiftereller kategorieruppgifterdebeskrivningEn somavav0

registrerade berörs.desig till som
uppgifterna kantill vilkakategorierdeeller mottagareMottagama av0

lämnaskomma ut.att
gemenskapen.utanföruppgifteröverföringarFöreslagna av0

lämp-bedömapreliminärtmöjligtdetbeskrivningallmän gör attEn som0
vidtagits förharmed artikel 17enligheti attåtgärderdeligheten somav

behandlingen.isäkerhetentrygga

till tillsynsmyn-anmälanförvillkorenvidareskallMedlemsstaterna ange
artikelinformationennämndadenförändringar rördigheten nysssomav

19.2.
denpå uppgiftexempelförklaringkommissionensI omsomanges,

företagetskunder,företagetsberörs,registreradekategorierdeeller somav
förmån.socialvisspersonal eller mottagarna av en

från förenklingarochtill undantagMöjlighet3.l3.3 av
anmälningsproceduren

Inledning3.13.3.1

medlems-villkorpå vilkaochtvå falli vilkadeträknasartikel 18.2I upp
förenklatelleranmälningspliktenfrånundantagföreskriva ettfårstaterna

det iDock finnstillåtna.inteundantagAndraanmälningsförfarande. är ar-
för vissaundantagsärskildatillmöjlighetbestämmelsertikel 18.3—4 om

regis-författningsregleratförandetnämligenbehandlingar, etttyper avav
känsligabehandlingvinstdrivandeickeochallmänhetenför avter organs

personuppgifter.
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betonas det förhållandetpunkt iI 51 registeransva-ingressen att att en
anmälningsförfaranderig omfattas förenklat eller undantagen frånärettav

befriar honom eller henne frånanmälningsplikt inte de övriga förpliktelser
följer direktivet.som av

följer medlemsstaternaartikel skallAv 28.2 till tillsynsmyn-att attse
författningar undantagdigheten hörs utarbetas.när om

Om det sannolikt13. 3.2 rättigheter kränksinte är att

första möjligheten till undantag gäller deDen behandling ityper av sam-
band med vilka det med hänsyn till de behandlade uppgifterna inte är
sannolikt de registrerades fri- och rättigheter kränks. undantagFöratt att
skall få krävs medlemsstaterna för dessa behandlinggöras att typer av an-
ger

ändamål,behandlingens
vilka uppgifter eller kategorier uppgifter behandlas,av som

registrerade eller kategoriervilka registreradeav som avses,
till vilka eller kategorier uppgifterna lämnasmottagare mottagare utav
och
hur länge uppgifterna skall bevaras.0

kommissionens förklaring och revideradeI direktivförslag angavs som ex-
empel på behandling kan undantastyper av som

framställning korrespondens,0 av
framställning promemorior papers,0 av
uppfyllandet rättsliga förpliktelser eller skyldigheter avseende bokfö-0 av
ring, skatt eller socialförsäkring,
beräkning förmånerlön och andra för personalen vid offentligtett0 av 0r-

eller privat företag,ettgan
vissa behandling för vetenskapliga forskningsändamål ochtyper0 av
vissa behandlingar avseende patientjournaler förs sjukvårdsper-0 som av
sonal eller liknande.
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uppgiftsskyddsombud harNär3.13.3.3 utsettsett

registeransvarige, idengällertill undantagmöjligheten närandraDen en-
eller henne,gäller för honomlagstiftningnationellamed denlighet som
skall ha tillUppgiftsskyddsombudetuppgiftsskyddsombud.har ettutsett

uppgift
detillämpningenden internasäkerställaoberoendepå sättett av na-att0

direktivet ochantagits till följdharbestämmelsertionella avsom
den registeran-utförsbehandlingarderegisterföra överettatt som av0

uppgifterobligatoriskainnehålla deskallregistervilketsvarige, som en
beskriv-undantag förmedavsnitt 3.13.2,innehålla seskallanmälan

vidtagits.31harsäkerhetsåtgärderdening somav

registreradessäkerställa deskall dettaUppgiftsskyddsombudet sätt att
be-följdkränkassannolikt inte kommeroch rättigheterfri- att avsom en

handlingarna.
rådfråga tillsynsmyn-fallskall i tveksammaUppgiftsskyddsombudet

artikel 20.2.digheten
till uppgifts-denbetonasipunkt 49 utsesI ingressen att person som

den registeran-anställdeller honsig hanmåsteskyddsombud är avvare-
fullständigtverksamhetsinmöjligheteller inte hasvarige utöva ettatt-

oberoende sätt.

för allmänhetenÖrfattningsregleratF register3.13.3.4

förskall gällaanmälningsplikten intefår föreskrivaMedlemsstaterna att en
registerföraenda syftesådan behandling är ettattvars

allmänhetenförseförfattningareller andraenligt lagar är avsett att0 som
information ochmed

och kaneller förallmänhetenförtillgängligt antingenär en somvar0 som
berättigat intresse.styrka ett

känsligabehandlingvinstdrivandeIcke3.13.3.5 avorgans
personuppgifter

elleranmälningspliktenfrånundantagfår föreskriva ettMedlemsstaterna
i artikelbehandlingför sådananmälningsförfarandeförenklat avsessom

81 uppgiftsskyddsom-föreskrivatillåtetdetmötesprotokollet framgår attär attAv att
detomfattasbehandlingarsådanaregistreraskyldigtbudet inte är att av un-som

i avsnitt 3.13.3.2.behandlatsdantag som
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8.2 dvs. behandling känsliga personuppgifter medlemmar m.fl.av om
utförs inom för berättigad verksamhet hos icke vinstdri-ettsom ramen

har politiskt,vande filosofiskt, religiöst eller fackligtett syfteorgan, som
se avsnitt 3.6.2.4.närmare

3.13.4 Förhandskontroll särskilt riskfyllda behandlingarav

Medlemsstaterna skyldiga bestämma vilka behandlingarär kanatt som
innebära särskilda risker för den registrerades fri- och rättigheter. Med-
lemsstatema vidare skyldiga säkerställa sådana särskiltär riskfylldaatt att
behandlingar kontrolleras påbörjas.innan de Artikel 20. l .

I punkt i vissa53 behandling påingressen grund sinatt typeranges av av
sin omfattning eller sitt ändamål kan innebära särskilda risker förnatur, att

de registrerades fri- och rättigheter kränks. Medlemsstaterna kan deom
önskar det precisera dessa risker i sin lagstiftning. Som exempel typer

behandling kan innebära särskilda riskerav som anges
behandling har till ändamål utesluta den berörde från möjlighe-att0 som

rättighet, förmån eller ingåutöva avtal ochten att ta emot etten en
sådan behandling innebär användning teknik.0 som av ny

punkt i ingressenI det54 antal behandlingar innebäratt sär-anges som
skilda risker torde mycket begränsat med tanke på omfattningenvara av
den behandling uppgifter utförs i samhället.av som

Förhandskontrollen skall utföras tillsynsmyndigheten. Kontrollenav
skall utföras myndigheten har fått innär anmälan från den regis-en
teransvarige eller från uppgiftsskyddsombudet; uppgiftsskyddsombudet
skall nämligen i tveksamma fall rådfråga tillsynsmyndigheten. Artikel
20.2. artikelAv första28.3 stycket andra strecksatsen följer till-att
synsmyndigheten skall ha effektiva befogenheter ingripa,att t.ex. genom

sig innan behandling och i lämplig omfattningatt ägeryttra atten rum
offentliggöra yttrandet.

ocksåMedlemsstaterna kan emellertid utföra sådana kontroller som
led i det nationella parlamentets förberedande arbete med åtgärdett en

eller led i arbetet med åtgärd grundas på sådan lagstif-ettsom en som en

82 Ordet också torde inte i detta sammanhang innebära kontroll skall ske såvälatt
tillsynsmyndigheten också i samband med lagstiftningsâtgärder vid-attav som
det torde fråga alternativa förfaringssätt.tas; vara om
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lämpligabehandlingens ochdefinieraråtgärd, vilkentande art anger
artikel 20.3.skyddsåtgärder

skall till tillsynsmyn-medlemsstaternaföljerartikel 28.2Av attatt se
personuppgifterrörande behandlingförfattningarhörsdigheten ut-när av

arbetas.

behandlingarOffentliggörande3.13.5 av

Inledning3.13.5.1

behand-offentliggörandebestämmelserdetfinns rörartikel 21I avsom
skall det. Till-sådana inteanmälas ochskallsådanabådelingar, somsom

behand-anmäldaoffentligt registerskall förasynsmyndigheten överett
på kunnabegäranbehandlingar skallandrainformationochlingar, manom

registeransvarige.från denfå direkt
möjligtdetbestämmelsergenerellafinns det görartikel 13.1 attI som

från vadundantagföreskriva nödvändigaintressentill vissahänsyn somav
avsnitt 3.1 l.följer artikel 21 seav

anmälda behandlingarOflentliI 2 register övergt

offent-till behandlingaråtgärder förskall vidtaMedlemsstaterna att attse
tillsynsmyndighetenskall föreskrivaartikel 21.1. Staternaliggörs att

den.har anmälts tillsådana behandlingarregisterföraskall överett som
innehålla åtminstone deochallmänt tillgängligtskallregisterDetta vara

innehålla avsnitt 3.13.2,skall seanmälanuppgifterobligatoriska som en
vidtagits. Artikelsäkerhetsåtgärder hardebeskrivningförutom somav

21.2.

ickepå informationbegäran lämnaSkyldighet3.13.5.3 att om
behandlingaranmälda

medlems-anmälningspliktomfattasbehandling intesådan ärFör avsom
någotregisteransvariga ellerdeföreskrivaskyldiga annatattattstaterna -

tillhandahålla denskall på lämpligtmedlemsstaten sättutserorgan som —
skallanmälanobligatoriska uppgifterdeåtminstonebegär det som ensom

säkerhetsåtgärderbeskrivning deförutomavsnitt 3.l3.2,innehålla se av
Artikel st.vidtagits. 21.3 lharsom



EG-direktivet154 personuppgifter SOUom 1997: 39

tillåtetDet dock för medlemsstaternaär föreskriva denna be-att att
stämmelse inte skall tillämpas på sådan behandling enda syfte är attvars
föra registerett

enligt lagar eller andra författningar förseär allmänhetenavsett att0 som
med information och

tillgängligt antingen för allmänhetenär eller för och kan0 som var en som
styrka berättigat intresse. Artikel 21.3 st.2ett

Sådana register kan enligt artikel 18.3 undantas från anmälningsplikten se
avsnitt 13.3.4.

denI utsträckning medlemsstat väljer inte föreskriva anmälnings-atten
plikt för manuella behandlingar eller undanta automatiska behandlingaratt
från anmälningsplikten kan således skyldigheten för de registeransvariga

lämna uppgifter komma bli omfattande; uppgifteratt måste dåatt mera
lämnas varje gång någon begär det och inte bara gång i anmälan tillen en
tillsynsmyndigheten. Av mötesprotokollet framgår också rådet ochatt
kommissionen rättigheten enligt artikel inte får21.3 missbrukas,attanser

begäran information dett.ex. allmäntatt görs käntärtrots attgenom en om
behandlingen inte den begäran.röratt görsom

Överföring3.14 uppgifter utanför EGav

Överföring3.14.l tillåten tillär länder säkerställersom en
skyddsnivåadekvat

Medlemsstaterna skall föreskriva överföring personuppgifter,att av som
behandlas eller avsedda behandlas efterär överföring till tredjeattsom
land, bara får ske ifrågavarande tredje land säkerställer adekvatom en
skyddsnivå. skall dockDetta inte påverka tillämpningen de nationellaav
bestämmelser har antagits till följd andra bestämmelser i direkti-som av
vet.33 Artikel 25.1.

83 I punkt i60 pekas det särskiltingressen på behandlingen måste tillåtenatt vara
enligt artikel behandling känsliga uppgifter.rörsom av
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adekvat skall ske påskyddsnivån i tredje landBedömningen ärettav om
med överföring ellersambandförhållanden haralla degrundval ensomav
särskilt beaktasuppgifter. Härvid skallöverföringar aven grupp av

uppgiftemas art,
ändamål,behandlingamasavseddaeller deden
varaktighet,behandlingamasde avseddaellerden

ursprungslandet,
beståmmelselandet,slutligadet

gäller i ifrågavaranderättsreglersärskildarespektiveallmännade som
ochlandtredje

gäller i ifrågavarandeoch säkerhetyrkesverksamhetförde regler som0
25.2.land. Artikeltredje

lagstiftningen i tredje landgällerdetförklaringkommissionens närI anges
för olika sektorerbestämmelserbestämmelsergenerellasåvälatt som

i praktiken.bestämmelserna tillämpashuruvidaliksommåste beaktas,
varandra deinformerakommissionen skalloch närMedlemsstaterna

skyddsnivå artikelsådan adekvaterbjudertredje land inteettatt enanser
beslutsprocedurmed den särskildai enlighetkommissionen25.3. Om —

fram till tredjeavsnitt 3.19 kommerdirektivet seföreskrivs i att ettsom -
skyddsnivå, skyl-medlemsstaternasådan adekvaterbjuderland inte ären

för hindra överföringnödvändigaåtgärdervidta dediga är attatt avsom
Kommissionen skall iland artikel 25.4.slag till dettauppgifter sammaav

avhjälpa denförhandlingar förtillfälle inledalämpligtsådant fall vid att
artikel 25.5.uppkommitdärvid harsituation som

särskilda beslutsproce-enlighet med denvidare iKommissionen kan -
tredjeavsnitt 3.19 konstateradirektivet seföreskrivs idur att ettsom -

internationellaeller grund delagstiftningsin internaland, avgenom
skyddsnivå. Med-sådan adekvatlandet, haråliggerförpliktelser ensom

följaåtgärder nödvändiga fördå vidta deskalllemsstatema är attsom
förpliktelserexempel på internationellakommissionens beslut. Som som

följd desådana förpliktelsersärskiltåligger tredje land ärnämns en avsom
gäller skydd för pri-har inlett ochkommissionenförhandlingar somsom

Artikelfri- och rättigheter.grundläggandeenskildavatliv och personers
25.6.
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Överföring3.14.2 till länder med skyddsämre

Fall där överföring måste tillåtas3.14.2.1

Medlemsstaterna dock skyldiga någotdär föreskrivs förär att utom annat—
lagstiftningensärskilda fall i den nationella föreskriva överföringatt-

personuppgifter till tredje land, inte har sådan adekvatettav som en
skyddsnivå, tillåten i följande fall.är

registreradea otvetydigt har samtyckt till den planeradeDen överföring-
en.
Överföringenb nödvändig för fullgöra avtal mellan denär regist-att ett
rerade och den registeransvarige eller för den registrerades begä-att

genomföra åtgärder innan ingås.avtaletran
Överföringenc nödvändig för ingå eller fullgöra avtal mellanär att ett
den registeransvarige och tredje där avtalet i den registreradesärman,
intresse.
Överföringend nödvändig eller bindande enligt författning skälär av

viktiga allmänna intressen eller för fastslå, gällanderör göraattsom
anspråk85.eller försvara rättsliga

Överföringene nödvändig för skydda intressen grund-är äratt som av
registrerade36.läggande betydelse för den

Överföringen frånf register enligtl lagar eller för-andragörs ett som
fattningar förse allmänheten med information och 2är avsett att som

tillgängligt antingen för allmänheten eller för och kanär var en som
styrka berättigat intresse, i den utsträckning de i lagstiftningenett som

få tillgångangivna villkoren för uppfyllda. Artikel 26.1.äratt

84 Formuleringen anpassad efter vad i den engelska, den franska ochär som anges
den tyska språkversionen. den svenska språkversionenI heter det: om det inte
finns tvingande regler detta i deras lagstiftning, vilket betyder något annat.om

35 innebörden denna bestämmelse, återges i enlighetDen med dennärmare av som
svenska språkversionen, svår fastslå beaktar andra språkver-är även näratt man
sioner. engelska, franska och tyska språkversionema tyderDe på härnärmast att
behandlas två skilda fall, dels överföringen nödvändig eller krävs enligtäratt —
tvingande rättsregler för viktigt allmänt intresse, dels överföringen ärett att-
nödvändig och kanske alternativt krävs enligt tvingande rättsregler för kunnaatt
fastslå, gällande eller försvara rättsliga anspråk. Jämför också punkt 58 igöra in-

överföringendär det talas nödvändig för rättsligt anspråkäratt ettgressen, om
väsentliga samhällsintresseneller skyddet kräver det.när av

86 sådana vitala intressen vad anförs i avsnitt 3.5.5.Se om som
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intressenpå viktiga allmännaexempelpunkt i58I ingressen somanges
eller social-tullmyndigheterskattemyndigheter,mellanuppgifterutbyte av

från sådant registeröverföringdet gällerförsäkringsmyndigheter. När ett
omfatta allaöverföringen inte börfpunkteni attangesovansom avses

finns i registret.uppgifterkategoriereller helauppgifter somav
kani punktenundantagetförklaringkommissionensI att ovancanges

samband med transaktioneröverföringar ividanvändbartsärskilt somvara
viktiga all-rörandekreditinstitut. Undantagetandrabanker ochvidtas av

för be-internationellt samarbete,tillåtaavsågintressen attt.ex.männa att
institutioner.finansiellaför övervakaellerpenningtvättkämpa att

Överföring kantillåtas denfår registeransvarige3.14.2.2 om
skyddgarantera

tillåta överföringtillåtet för medlemsstaternavidareDet attär av person-
skyddsnivå den regis-med icke adekvattredje landtilluppgifter ett omen

privatliv ochför skyddettillräckliga garantierställerteransvarige av en-
och för utövandetfri- och rättighetergrundläggandeskilda avpersoners

avtalsklausu-framgå lämpligagarantier kanSådanasådana rättigheter. av
deinformera kommissionenskallMedlemsstatemaArtikel 26.2.ler. om

kommissionenbestämmelse. Omtillåtits enligt dennaharöverföringar som
berättigadepå grunderinvändning äreller medlemsstat gör somenen -

grundläggan-enskildaprivatliv ochtill skyddet förmed hänsyn personers
åtgärder ikommissionen vidta lämpligaskallrättigheterde fri- och en--

föreskrivs i direktivet sebeslutsprocedursärskildalighet med den som
nödvändigade åtgärderskall vidtaMedlemsstaternaavsnitt 3.19. ärsom

kommissionen åbeslut. Artikel 26.3. Omkommissionensför följaatt
särskilda beslutsprocedurmed deni enlighetsidanandra som nyss-

tillräckliga garantier,standardklausuler erbjudervissabeslutarnämnts att~
för följa kommissio-nödvändiga åtgärdervidtaskall medlemsstaterna att

beslut.nens
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3.15 Sanktioner

3.l5.1 Rätt till domstolsprövning

Enligt artikel skall medlemsstaterna22 föreskriva och har rättatt attvar en
föra talan inför domstol kränkningar sådana rättigheter skyddasom av som

den nationella lagstiftning tillämplig på den aktuella behand-ärav som
lingen. skall inte påverkaDetta möjligheten utnyttja eventuella admi-att
nistrativa förfaranden kan användas innan ärende anhängiggörs hosettsom

tillsynsmyndighetenrättslig instans, förfarande vidt.ex. etten
Enligt artikel första28.3 stycket tredje strecksatsen skall vidare till-

synsmyndigheten ha befogenhet inleda rättsliga förfaranden vidatt över-
trädelser de nationella bestämmelser antagits till följd direktivetav som av
eller uppmärksamma de rättsliga myndigheterna på sådanaatt överträdel-

ser.

skadestånd3.15.2 Rätt till

Medlemsstaterna skall föreskriva den har lidit skada till följdatt som av en
otillåten behandling eller någon åtgärd oförenlig demedärav annan som-
nationella bestämmelser antagits till följd direktivet har tillrättsom av -
ersättning den registeransvarige för den skada han eller hon harav som
lidit. registeransvarigeDen får emellertid, helt eller delvis, undantas från
skadeståndsansvar, han eller hon visar han eller hon inte ansvarigatt ärom
för den händelse orsakade skadan. Artikel 23.som

I punkt i55 exempel påingressen fall där den regis-anges som
teransvarige inte ansvarig för skadefallet han ellerär hon kan påvisaatt att

fel har begåtts den registrerade eller det frågaett forceärattav om
majeure.

3.15.3 Andra sanktioner

Medlemsstaterna skall vidta lämpliga åtgärder för säkerställa direkti-att att
genomförs fullständigt. Staterna skall särskilt besluta de sanktionervet om

skall användas vid överträdelse de bestämmelser har antagitssom av som
till följd direktivet. Artikel 24.av

87 Jämför anmälan till tillsynsmyndigheten artikel 28.4.om
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såvälsanktioner skall vidtasframhållspunkt i mot55 ingressen attI
de nationellasubjekt överträderoffentligrättsligaprivaträttsliga somsom

Punkten i in-direktivet. 21till följdantagitsharbestämmelser avsom
territoriali-påverkar dedirektivet inteerinraninnehåller attomengressen

område.på straffrättensgällertetsregler som

Uppförandekodexar3.16

Inledning3.16.l

uppfi3randekodexar.38 Med-bestämmelser rörandefinns detartikel 27I
uppföran-utarbetandetskallkommissionenochlemsstatema uppmuntra av

förhållandena olikasärskildadebeaktandemeddekodexar avsom -
nationella be-genomföra depå riktigttillskall bidraområden sättatt ett-

direktivet.till följdhar antagitmedlemsstaternastämmelser avsom

Nationella kodexar3.16.2

eller andrabranschorganisationerföreskrivaskallMedlemsstaterna att or-
harregisteransvariga upprättatkategorierföreträder andra somavgan som

redanändra eller utökaellerkodexarnationellaförslag till attsom avser-
bedömningdessa förlägga framkodexar kannationellaexisterande av~

myndighetföreskriva dennaskallmyndigheten. Staternanationelladen att
med deförslagenframlagdadekontrollera stämmer överensbl.a. skall att

direktivet. Myndig-följdantagits tillharbestämmelsernationella avsom
från de regist-synpunkterinhämtalämpligt,detskall, denheten anserom

företrädare.eller derasrerade

gemenskapsnivåpåKodexar3.l6.3

ellertill ändringförslaggemenskapsnivå ochpåkodexarFörslag till av-
särskilda arbetsgruppför denframkan läggassådana kodexartilltillägg -

skallArbetsgruppen3.18.avsnittdirektivet sebildas enligtskallsom

83 conduite, på tyska"codes defranskaof conduct, påcodesengelskaPå
branschreg-översättningar kansvenskaAlternativaVerhaltensregeln. t.ex.vara

branschöverenskommelser.förhållningsregler ochsektorsvisaler,
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bl.a. de framlagda förslagenavgöra med de nationellastämmer överensom
bestämmelser har antagits till följd direktivet. Arbetsgruppen skall,som av

den det lämpligt, inhämta synpunkter från de registrerade ellerom anser
deras företrädare. Kommissionen kan till de kodexar har god-attse som
känts arbetsgruppen offentliggörs på lämpligt sätt.av

3.17 Tillsynsmyndighetens ställning

Varje medlemsstat skall till det eller flera myndigheteratt utsesse en som
har till uppgift inom dess territorium övervaka tillämpningen de be-att av
stämmelser till följd direktivet. Myndigheterna skallstaterna antarsom av
fullständigt oberoende de uppgifter åläggs dem. Artikelutöva 28.l.som

svenska regeringenDen har beslutat Datainspektionen till till-att utse
bestämmelsesynsmyndighet enligt denna

Medlemsstaterna skall vidare till tillsynsmyndigheten hörs så-närattse
dana lagar eller andra författningar utarbetas skyddet enskildarörsom av

fri- och rättigheter med påavseende behandlingenpersoners av person-
uppgifter artikel 28.2.

Enligt artikel första stycket skall varje28.3 tillsynsmyndighet särskilt ha
undersökningsbefogenheter, såsom befogenhet0

få tillgång till uppgifter behandlas ochatt som-
hämta in alla uppgifter nödvändiga för sköta tillsynen,äratt attsom-

effektiva befogenheter ingripa, såsom befogenhetatt t.ex.0
yttranden, i enlighet med artikel 20 se avsnitt 3.l3.4, innanatt avge——

behandling ägeren rum,
sådanatill yttranden offentliggörs i lämplig omfattning,att attse—

kunna besluta blockering, utplåning eller förstöringatt om av upp--
gifter,

kunna besluta tillfälligt eller slutligt förbud behandling,att motom-
kunna den registeransvarige varning eller tillrättavisning ochatt ge—
kunna hänvisa saken till det nationella parlamentet eller till andraatt-

politiska institutioner samt
befogenhet inleda rättsliga förfaranden vid överträdelser de natio-attI av
nella bestämmelser antagits till följd direktivet eller attsom av upp-
märksamma de rättsliga myndigheterna på sådana överträdelser.

89 Regeringsbeslut1996-01-18, 96/176.Dnr Ju
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vilken nationell lagstiftninghartillsynsmyndighetVarje oavsett som-
behörighet inom sin med-behandlingenden aktuellagäller för att egen-

befogenheter. Varje myndighet kandessaterritoriumlemsstats utöva av en
anmodas sina befogenheter.medlemsstatimyndighet utövaattannanen

varandra i den utsträckningskall samarbeta medTillsynsmyndighetema
information. Artikelutbyta användbarsärskiltbehövs, attgenomsom

internationellt samarbetebestämmelserfinns detartikel 29-3028.6. I om
består företrädare för de nationellasärskild arbetsgruppinom avsomen

avsnitt 3.18.kommissionen setillsynsmyndighetema och
går någon kantillsynsmyndighetenSådana beslut över-emotsomav

artikel st..domstol 28.3 2klagas till
någonframställningarskall behandlatillsynsmyndighetVarje som -

skyddet för sinadenne rörandeföreträderorganisationeller görsomen -
personuppgifter. Anmälarenbehandlingavseenderättigheterfri- och av

fått.hennes anmälan harföljder hans ellervilkainformerasskall om
Artikel 28.4.

framställningarsärskilt, behandlaskall vidare,tillsynsmyndighetVarje
personuppgifter fallerbehandlingkontroll lagligheten somavav enavom

enligtoch begränsningarbestämmelserna undantagnationellaunder de om
fall informe-skall i3.10.5. Anmälarenavsnitt ochse 3.11artikel 13 vart

kontroll har gjorts.attras om en
också regelbundetskalltillsynsmyndighetVarje upprätta rapporten om

Artikel 28.5.skall offentliggöras.verksamhet.sin Rapporten
ledamötertillsynsmyndighetensskall föreskrivaMedlemsstatema att

information deavseende förtroligtystnadspliktskall hapersonaloch som
efter det anställningenskall gällaTystnadspliktentillgång till.har även att

upphört. Artikel 28.7.myndigheten harvid

EG bildarTillsynsmyndighetema inom3.18 en

arbetsgrupp

och oberoenderådgivandebestämmelserfinns detartikel 29-30I om en
för på behandlingavseendeenskilda medskyddarbetsgrupp av person-av

nationella till-för debestå företrädareskalluppgifter. Arbetsgruppen av
myndighetereller deföreträdare för densynsmyndighetema och somen

företrädare förinstitutionerför gemenskapensinrättatshar samt en
utredningsbefogenheter och kanhar vissaArbetsgruppenkommissionen.
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utfärda rekommendationer på initiativ, fungerar i övrigt främsteget men
rådgivande till kommissionen.ettsom organ
finnsDet inte anledning här in på detaljbestämmelsemanärmareatt

arbetsgruppens sammansättning och funktion, vilka bestämmelser inteom
torde kräva några lagstiftningsåtgärder på det nationella planet. in-Den
tresserade hänvisas i stället till direktivtexten se bilaga 2.

ingår3.19 Medlemsstaterna i kommitté meden
kommissionen

Enligt artikel skall det bildas31 kommitté företrädare för medlems-en av
under ledning ordförande företräder kommissionen.staterna av en som

Kommittén skall biträda kommissionen yttranden. Kom-attgenom avge
missionen har vidare fått besluta åtgärder i enligheträtt med kom-att om
mitténs yttrande i fråga överföring personuppgifter utanför EG seom av
artikel 25.4, 25.6, 26.3 2 och 26.4 avsnitt 3.14. frågaI detaljerst. samt om
rörande beslutsproceduren hänvisas till direktivtexten se bilaga 2.m.m.

Övergångsbestämmelser3.20 Ikraftträdande och

Medlemsstaterna skall i kraft de lagar och andra författningarsätta ärsom
nödvändiga för följa direktivet år efter det direktivetatt senast tre att an-

måndagendvs. den oktober24 artikel1998 32.1 1 st..togs, senast Den
arbetsgrupp i artikel 29-30 har emellertid, enligt uppgift, redansom avses
börjat arbeta.

sådanaNär lagar och andra författningar för genomföra direktivetatt
offentliggörs skall de innehålla eller åtföljas hänvisning till direkti-av en

föreskrifter hurNärmare den hänvisningen skall skall varjevet. görasom
utfärda.90medlemsstat själv Artikel 32.1 2 st. Medlemsstaterna skall vi-

dare till kommissionen överlämna till de nationella bestämmelsertexten
inom det område omfattas direktivet artikel 32.4.antassom som av

Medlemsstaterna skall till sådan behandling redan pågåratt närse som
de nationella bestämmelser till följd direktivet träder i kraftantassom av

90 förSe svensk del 18 författningssamlingsförordningen§ 1976:725 jämförsamta
Statsrådsberedningens PM 1996:4 ff.22s.
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bringas i överensstämmelse med dessa bestämmelser inom år fråntre
denna tidpunkt, dvs. allra år efter antagandet direktivet ellersenast sex av
onsdagen oktoberden 24 2001.

Från bestämmelsedenna finns två undantag.
det första får medlemsstaternaFör i fråga behandlingom av person-

uppgifter redan finns manuella de nationellai register närsom genom-
förandebestämmelsema träder i kraft föreskriva behandlingen skallatt
bringas i överensstämmelse med artikel inom6-8 tolv år från dagen för
antagandet direktivet, dvs. onsdagen den oktober24 2007. Med-senastav
lemsstatema skall i detta fall emellertid den registrerade på begä-rätt attge

särskilt han eller hon få tillgång till uppgifternanär utövar rätten attran ~ -
få rättelse, utplåning eller blockering uppgifter ofullständiga,ärav som
felaktiga eller lagrade på inte förenligt med de legitimasätt ärett än-som
damål den registeransvarige vill uppnå.som

punkt 69 i finns följande, någotI svårtolkade uttalande:ingressen "För
möjliggöra kostnadseffektivt genomförande direktivet skallatt ett av

medlemsstaterna tillåtas under ... tidsperiod, löper årtolvatt uten som
efter dagen för antagandet detta direktiv, vidta åtgärder för säker-attav
ställa befintliga... manuella register bringas i överensstämmelse medatt
vissa direktivets bestämmelser. Uppgifter ingår dessa manuellaiav som

och behandlas manuellt under denna förlängda övergångs-register som
period skall dock de föremål för ytterligare sådan behandlingnär är en

bestämmelser.91bringas överensstämmelse med dessai
Till mötesprotokollet har vidare fogats förklaring rådet ochen av

kommissionen verkar innebära manuella register, inte användsattsom som
aktivt, efter tolvårsperiodensinte utgång behöver till artiklar-ens anpassas

6-8, detta visar sig omöjligt eller skulle innebärana om vara en opropor-
insats.tionerligt ekonomisk Förklaringen, måste nå-stor som anses vara

svårtolkad, lyder: Med påavseende de särskilda omständighetergot som
gäller för sådana personuppgifter finns i register och inte faktisktsom som
behandlas efter de nationella bestämmelser antagits föratt attsom genom-
föra detta direktiv i kraft, på lagligt förvarasträtt medsättettmen som
tanke på eventuell framtida användning, rådet och kommissionenen anser

artikel 32 i detta direktiv innehåller skyldighet för den registeran-att en
utgångensvarige vid den tolvårsperiod där vidta alla åt-att av som avses

gärder rimligen kan krävas enligt vad i artikel och7 8som som anges

91 Jämför punkt 8.6 i det brittiska remissunderlaget.
92 Se punkt 8.8-10 i det brittiska remissunderlaget.
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detta inte visar sig omöjligt genomföra eller innebäraattom vara en opro-
måsteportionellt ekonomisk insats. Härvid hänsyn både till nöd-stor tas

skyddetvändigheten enskilda fri- och rättighe-att garantera av personers
tillsynsmyndighetens befogenheteroch till i artikel 28 iter, som anges

detta direktiv.
får för det andra ocksåMedlemsstaterna föreskriva uppgifteratt- -

för historisk forskningbara bevaras inte behöver medöverensstämmasom
artikel förutsätter emellertid det finns lämpliga skyddsåtgär-6-8. Detta att
der. Artikel 32.3.

punkt i klargörs det inte nödvändigtI 70 den regist-ingressen äratt att
rerade på lämnar sitt samtycke för den registeransvarige skall, efternytt att
ikraftträdandet genomförandebestämmelserna, få fortsätta behandlaattav
känsliga uppgifter behandlingen nödvändig för genomföranär är att ett
avtal har slutits på grundval frivilligt informeratoch samtyckeettsom av
före ikraftträdandet.

artikel finns slutligen bestämmelser33 kommissionen regel-I attom
bundet skall genomförandet direktivet, eventuelltrapportavge en om av
med ändringsförslag. Kommissionen ocksåskall särskilt undersöka till-
lämpningen direktivet på behandling ljud- och bilduppgifter.av av
Kommissionen skall lägga fram alla lämpliga förslag med beaktandesom

och informationssamhälletsinformationsteknikens utveckling visar sigav
nödvändiga.

fortsatta utvecklingen inom3.21 Den EG

Rådet september ståndpunktden 12 1996 nr 57/96antog en gemensam
EG-direktivinför antagandet om behandling personuppgifterettav av

telekommunikationsområdet,och skydd för privatlivet särskiltinom när
det gäller det digitala flertjänstnätet ISDN och allmänt tillgängliga digi-

nät.93 Enligt uppgift dettala mobila troligt direktiv i huvudsak iär att ett
med den ståndpunkten kommer utfärdas någonenlighet attgemensamma

gång våren Avsikten direktivet skall träda i kraftunder 1997. samti-är att
behandling personuppgifter, dvs.digt EG-direktivet densenastom avsom

oktober 1998.24
ståndpunktenEG-direktiv i enlighet med den kanEtt sä-gemensamma

precisera och komplettera bestämmelserna i det generella EG-direkti-gas

93 EGT C 315, 24.10.96, 30.s.nr
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behandling såvittpersonuppgifter telekommunikationsom-vet om av avser
rådet. finns bestämmelserDet och hur personuppgifternärt.ex. om som

s.k. trañkdata får behandlas for olika ändamål, såsom fakturering,utgör
marknadsföring och nummerpresentation.

uppgift pågår vidareEnligt arbete inom kommissionen med under-att
söka hur den personliga integriteten skall skyddas i samband med an-
vändningen Internet.av
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Övriga4 internationella regler

4.1 Inledning

Även inom Europarådet och OECD har det förekommit visst arbete på per-
sondataskyddsområdet.

Datalagsutredningen har i kapitel 4 i sitt slutbetänkande lämnat en re-
dovisning den internationella utvecklingen på dataskyddsområdet. Denav
redovisningen frånsett vad anfördesär det då föreliggande för-som om-
slaget till EG-direktiv fortfarande aktuell och vi kan därför hänvisa till—
vad Datalagsutredningen anfört. rekommendationEn från Europarådet,

bör i sammanhanget, har dock kommitnämnas till efter det betänkan-som
det: Europarådets rekommendation den februari7 1995 persondata-av om

te1ekommunikation.94skydd vid
bilagor tillSom Datalagsutredningens slutbetänkande finns vidare i

engelsk version viktigare internationella grunddokument bifogade;
konvention95OECD:s riktlinjer och Europarådets och rekommendationer i

fråga anställning, forskning och statistik direktreklam. Däremotsamtom
verkar själva rekommendationen från OECD inte ha bifogats bara de bi-
lagda riktlinjerna. OECD:s rekommendation lyder:

94 Recommendation No. R 95 4 the protection of personal data in the ofon area
telecommunication services, with particular reference telephone services.to

95 Europarådets konvention finns i engelsk, fransk och svensk version bilaga 4som
till 1981/821189 ff.188prop.
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CONCERNING GUIDELINESCOUNCILOF THERECOMMENDATION
TRANSBORDEROF PRIVACY ANDPROTECTIONTHEGOVERNING

PERSONAL DATAFLOWS OF

23rd September, 1980CouncilAdopted by the

i Council,The

OrganisationConvention the forof theand 5barticles lc, 3aHaving regard to on
December, 1960;of 14thand DevelopmentCo-operationEconomic

Recognising:
Member countries havediffer,and policiesnational lawsthat, although a commonmay

liberties, and in reconciling funda-individualandprotecting privacyininterest
free flow of information;privacy and thesuchcompeting valuesmental but as

forms ofof personal datatransborder flowsandprocessingautomatic createthat new
rulesdevelopment of compatiblerequire thecountries andrelationships among

practices;and
economic and social development;contributepersonal dataoftransborder flows tothat

oftransborder flowsprotection andconcerning privacylegislationdomesticthat per-
flows;transbordersuchhindersonal data may

countries andMemberinformation betweenflow ofthe free toadvanceDetermined to
and socialeconomicdevelopment oftheunjustified obstaclesofcreationavoid the to

countries;Memberrelations among

RECOMMENDS

legislation the principlesdomesticin theirintocountries takeMemberThat account
liberties forth in the Guide-individualandprotection of privacytheconcerning set

which integralRecommendationthiscontained in the Annexlines partto an
thereof;

pri-avoid creating, in the ofendeavourcountriesMemberThat to nameremove or
data;transborder flows of personalobstaclesunjustifiedprotection, tovacy

Guidelines forthimplementation of thein thecountriesMemberThat setco-operate
in the Annex;

of consulta-possible specific procedurescountriesMemberThat soon as onagree as
application of these Guidelines.theco-operation forandtion
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Europarådets rekommendationer särskilda områden redovisar vi i det
följande den måni det behövs i anslutning till vi behandlar det områdeatt

rekommendationen Följande rekommendationer börrör. inämnassom
sammanhanget.

Recommendation No. R 81 regulationsl for automated medical0 on
data banks medicinska databanker. i
Recommendation 83No. R the10 protection of personal data used0 on
for scientific research and statistics skydd for personuppgifter som an-

statistik96.vänds för vetenskaplig forskning eller
Recommendation 85 theNo. R 20 protection of personal data used0 on
for the of direct marketing skydd för personuppgifterpurposes som an-

marknadsföring97.förvänds direkt
Recommendation No. R 86 the protection1 of personal data used0 on
for social security skydd for personuppgifter användspurposes som
inom socialförsäkringen.
Recommendation 87No. R regulating15 the of personal data in0 use
the police användningen personuppgifter inom polisenssector av om-
råde98.
Recommendation 89No. 2 the protection of personal data used for0 on
employment skydd for personuppgifter används forpurposes som an-
ställningsändamål99.
Recommendation 90No. R 19 the protection of personal data used0 on
for and other related operations skydd for personuppgifterpayment som
används i samband med betalning eller liknande.
Recommendation No. R 91 the10 communication third parties0 toon
of personal data held by public bodies om utlämnande till tredje man

personuppgifter finns hos offentliga organ.av som
Recommendation 95 theNo. R 4 protection of personal data in the0 on

of telecommunication services, with particular reference tele-toarea
phone services skydd for personuppgifter vid telekommunikation.

För underlätta för läsarna har vi beträffande de allmänna reglerna iatt
OECD:s riktlinjer och Europarådets konvention valt i detta avsnitt inatt ta

samlad redovisning på svenska. Redovisningen har hämtats från Data-en

96 Finns bilaga till3 sou 1993:10. ocksåSe avsnitt i förevarande11.4.1 be-som
tänkande.

97 Finns bilaga till3 sou 1993:10.som
98 Finns bilaga till3 sou 1996:35.som
99 Finns bilaga 3 till SOU 1993:10. Jämför den Code of practice thesom on pro-

tection of worker’s privacy ILO:s styrelse i november 1996.antogssom av
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slutbetänkandeloo i avsnitt berör viAvslutningsvis dettalagsutredningens
rättsordningar.utländskafrågannågot om

riktlinjerOECD:s4.2

utveckling, haroch OECD,samarbeteekonomisktOrganisationen för expert-Inom en
persondataflödetintegritetsskyddet ochfråga överriktlinjer ivissautarbetat omgrupp

ofTransborder Flowsof Privacy andProtectionGoverning theGuidelinesgränserna,
tillsammans medråd1980 OECD:sårRiktlinjernaPersonal Data. antogs en re-av

nationellriktlinjerna ibeaktaregeringarmedlemsländernastillkommendation attom
rekommendatio-godtagitSverige, hardäriblandmedlemsländer,Samtligalagstiftning.

ratifikationåtgärderYtterligarefölja denna.åtagit sigdärmed t.ex.och att avsomnen
preciserad tid-i kraft. Någonriktlinjerna harvarförinte trättmedlemsländerna krävs

genomförda finns inte. . .skallriktlinjernaenligtkravenpunkt för när vara .lagstiftning beaktasin nationellamedlemsländerna iskallrekommendationenEnligt
rättigheter hargrundläggandeindividensintegritet ochpersonligde principer somom

skallMedlemsländernarekommendationen.tillriktlinjer fogatsi depresenterats som
datakommunikationinternationellföropåkallade hinderundanröjavidare försöka som

förevändning behovundersådana skapasundvikapersonuppgifter ochgäller att avnya
rikt-verkställighetenbedrivas vidskallintegritet. Samarbetepersonligskydd för avav

försärskilda procedureravtalaländernamöjligt skallsålinjerna och snart omsom
riktlinjerna.tillämpningengällersamarbeteochöverläggningar avsom

integritet och indi-för personligriskerundvika desökariktlinjernaSyftet med är att
de behand-på vilketgrund detpersonuppgifter kan sättfrihet utgöravidens avsom

i vilket desammanhanggrund detelleruppgifternasgrundlas, natur an-avav
och denoffentligainom denpersonuppgifter bådetillämpligavänds. Riktlinjerna är
uppgif-automatiskt ochuppgifter lagrasförtillämpliga bådeprivata sektorn. De är som

skyddsåtgärderolikatillämparhinderfinns ingetmanuellt. Detförs mot attter mansom
persondataundantartillämpningriktlinjernasfrånpersondata,för olika slag att manav

tillämparellerintegritetpersonligrisk förinnebär någon attinteuppenbart mansom
Undantagen frånpersonuppgifter.databehandlingautomatiskendast påriktlinjerna av

skallinternationell tillämpningochnationellprinciper förgrundlägganderiktlinjernas
skall betraktasRiktlinjernaallmänheten.kända förochmöjligtså göras somsomvara
omfattande.integritetsskyddetingenting hindrar görsvarförminimiregler, att mer

grundläggandebehandlar åttaavdelningsärskildinnehållerRiktlinjerna somen
nationella planet.detintegritetpersonligskyddet förrörandeprinciper

uppgifter skall inhämtasochbegränsadskallpersonuppgifterInsamlingen varaav
registrerades kännedommed denskäligt,detoch korrekt ärlagligt närsätt samt,ett

Principle.C0llecli0n Limitationsamtyckeeller
och, iskall användasför vilka deändamålför deskall relevantaPersonuppgifter vara

och fullständigariktigaändamål,för dessa samtdet behövsutsträckningden vara
Principle".QualityDalaaktuellahållas

100 ff.42l98l/82zl89ibehandlasriktlinjernaochKonventionen s.prop.
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preciserade vidskallpersonuppgifterna samlasvilka senaständamål förDe vara
uppfyllatillbegränsadanvändningen skallefterföljande attinsamlingen. Den vara

ursprungsändamålen ochförenliga medändamålsådanaändamål eller ärdessa som
Principle.Specificationförändring Purposevarjevidpreciserassom

för andraanvändastillgängliga eller påröjas,får inte sättPersonuppgifter göras annat4.
medgivande ellerregistreradesinte sker med denpreciserade, detdeändamål än om

Principle.författning Usc Limitationmed stöd av
risker för förlustskyddassäkerhetsâtgärderrimligaPersonuppgifter skall motgenom

röjandeotillåtetförändring elleranvändning,förstörelse,tillgång,otillåteneller
Principle.Safeguards"’Security

tillämp-utveckling,i frågapersonuppgifterbeträffanderådaskallöppenhetEn om
beskaffenhetenochexistensenmöjligt fåskallpolicy.och Detning vetaatt avvara

ocksåanvänds. skallDetvilka dehuvudändamålen förpersonuppgifter varasamt
finnsdenneregisteransvarig ochuppgiftfå ärmöjligt varomatt vem somom

Principle.pennc.sxs
få reda påregisteransvarige ellerdenskall haenskildeDen rätt att omav annanav

eventuellasig tillsänthonom/henne,personuppgifterhardenne att personupp-om
begriplig form.irimligt ochkostnad.tid, alltför sättrimliginomgifter storutan

uppgifter fåavslag begäranvid vetaenskilde haskall denVidare rätt att omen
ifrå-haenskilde skallöverklaga. Den rättmöjlighet även atthärför och haskälen att

nödvändigt, få dessaoch, såeller hennehonom är ut-gälleruppgiftergasätta omsom
Principle."individualkompletterade Participationellerrättaderaderade,

andraellerlagstiftningsåtgärderdeförskall haregisteransvarige attDen ansvaret
följsprincipernaangivnagenomföra de tidigarevidtas föråtgärder attsom

Principle.‘Accountability

före-tillämpning. Härinternationellinnehåller principer förriktlinjernaavdelningEn av
föråtgärderlämpligaochskall vidta alla rimliga attmedlemsländernaskrivs bl.a. seatt

skall med-Vidareavbrott.ochsäkertpersonuppgifter kantill gränserna utanatt passera
personuppgif-flödeti frågainskränkningarfrånavhålla siglemsländcrna göraatt avom

tillåtnadockinskränkningarSådana ärmedlemsländer.andralandet tillfrån detter egna
personuppgifterellerriktlinjernaiakttardetta intetill land,förhållandei ett annat omom

integri-avsändarlandetsochtredje landtilllandetdet andraskallbara ettgenompassera
inskränkningar ifår ocksåmedlemsland göradärigenom kringgås. Etttetslagstiftning

innehållerintegritetslagstiftningeninhemskavilka denpersonuppgifter förfråga om
mottagarlan-skydd ilikvärdigtharuppgifter intesådanasärskilda skyddsregler, ettom
personlig in-skydd föråberopandeunderundvikaskalldet. Medlemsländerna att av—

hinder förställaförfarandetillämpning elleri lag,friheterindividenstegritet och upp-
för så-nödvändigtvadgår ärutöverpersonuppgifterflödet gränsernaöver somsomav

dant skydd.
särskildfinns imedlemsländernamellanbiståndömsesidigtRegler av-enm.m.om

andraadministrativa ellerinföra legala,Medlemsländerna skallriktlinjerna.delning av
förskyddpersonuppgifterbeträffandeförandra åtgärdervidtaellerförfaranden att ge

eftersärskiltskallMedlemsländernafriheter. strävaindividensintegritet ochpersonlig
självreglering i formunderstödjaochlagstiftning, främjalämplig inhemsk att avatt anta

rättsmedelsanktioner ochlämpligainföra samt attelleretiska regler sätt, att seannat
medlemslän-skallbegäransärbehandling. Påför orättvisregistrerade intetill utsättsatt

riktlinjernaprinciper iakttasupplysning hur demedlemslandderna somett annat omge
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innehåller. Medlemsländema skall också till de förfaranden tillämpas föratt flö-se som
den personuppgifter och för skyddetöver gränserna personlig integritet och indi-av av
videns friheter enkla och jämförbara med demär andra medlemsländer tillämpar.som
Medlemsländema skall vidare särskilda förfaranden underlätta utbyte infor-genom av
mation rörande riktlinjerna och ömsesidigt bistånd i fråga de förfaranden och utred-om
ningar kan bli aktuella. Vidare skall medlemsländerna arbeta för utveckla in-som att
hemska och internationella principer för vilket lands lag blir tillämplig frågaisom om
flöden personuppgifter över gränserna.av

Internationella associationer och företag, International Air Transport Associa-som
tion IATA, Center for Financial Industry Information Systems i Japan, Canadian
Bankers Association, American Bank och IBM har antagit regler dataskyddegna om

bl.a. bygger på OECD:s riktlinjer.som

Europarådets4.3 konvention

Europarådets ministerkommitté år 1980 konvention till skydd för enskildaantog viden
automatisk databehandling personuppgifter, Convention for the Protection of Indi-av
viduals with regard Automatic Processing of Personal Data, dento s.k. dataskyddskon-
ventionen. Till konventionen har fogats förklarande den inomrapport expertgruppen av
Europarådet utarbetat konventionstexten.som

Konventionen trädde i kraft den oktoberl 1985, då kravet uppfyllt fem med-attvar
01lemsländer tillträtt konventionen.

Konventionens syfte säkerställa respekten för grundläggandeär fri-att och rättighe-
särskilt den enskildes till personlig integritet i sambandter, rätt med automatisk databe-

handling personuppgifter. Enligt förklarande utgångspunk-expertgruppens ärav rapport
vissa den enskildes rättigheter kan behöva skyddasten i förhållandeatt till den prin-av

cip fritt flöde information, oberoende finns inskriven interna-gränser, iom av av som
tionella överenskommelser mänskliga rättigheter.om

Konventionens tillämpningsområde enligt huvudregelnär automatiserade personre-
gister och automatisk databehandling personuppgifter i allmän och enskild verksam-av
het artikel 3. Varje konventionsstat kan dock vissa allmänna inskränkningargöra eller
utvidgningar i tillämpningsområdet för konventionen i dess helhet. Därutöver finns viss
möjlighet till undantag från enskildanågra bestämmelser artikel 9. Reservationer mot
bestämmelserna i övrigt får inte artikel 25. Däremot det ingentinggöras hindrarär som

registrerade tillerkänns omfattandeatt skydd föreskrivs i kon-ett änpersoner mer som
ventionen artikel 1

Konventionen har fem kapitel. Den centrala delen kapitel artiklarna 4-11är som
innehåller de grundläggande principerna för dataskydd. Varje konventionspart skall
vidta de åtgärder behövs för dess nationella lagstiftning skall innehålla dessaattsom

Åtgärdernagrundläggande principer. skall vidtagna vid den tidpunkt dåsenastvara
konventionen träder i kraft för artikel 4. Dessa grundläggande principerparten skall

registrerade i alla länder där konventionengarantera gäller visst minimi-personer ett
skydd i samband med automatisk databehandling personuppgifter. Detta skall göraav

101 Numera har bl.a. samtliga EG-stater, Italien, ratificerat konventionen.utom
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dataflödetfrån begränsaömsesidigt avståkonventionspartema attförmöjligt attdet
gränserna.över

undergårpersonuppgifterdebeskaffenheteninnehåller kravKapitel au-somav
skall inhärn-uppgifternainnebär bl.a.kravartikeldatabehandling 5. Dessa atttomatisk

ändamålet. Vissatillmed hänsynoch relevantakorrektbehandlas på sättoch ett varatas
nationellainte dendatabehandling,automatiskinte undergåuppgifter får omtyper av

politiskauppgiftergällerartikel Detskydd 6.ändamålsenligtlagen om ras,ettger
Lämpliga säker-brott.sexuallivhälsa,övertygelse,ellerreligiös samtåsikter, tro annan

oavsiktlig eller otillå-personuppgifterskyddavidtas för gentemotskallhetsåtgärder att
skyddsåtgärder för registreradeytterligareVissaartikel 7.förstörelse perso-ten m.m.

registrerade iallabl.a.föreskrivsVidare är ettartikelföreskrivs 8. att person-somner
uppgifterfå felaktigamöjlighetregistret ochitill insynmöjlighet attskall haregister

rättade.
uppgiftemas be-kraven påi frågakonventionenenligt görasfårVissa undantag om

stöd idock dels de haravvikelser krävssådanaartikel 9. Fördylikt attskaffenhet och
fördemokratiskt samhällenödvändiga ide attdelslagstiftning, är ettnationell att

andraregistrerade ellerför skydda dendylikt ellerellersäkerhet attskydda per-statens
fall in-också i vissarättelse fårtill insyn ochRättenrättigheter.ochfri- m.m.soners

forsknings-vetenskapligaför statistikändarnål ellerpersonregisteri frågaskränkas om
rättsmedelochsanktionerinnehålla lämpligaskall ocksånationella lagenändamål. Den

artikel 10.
fritt in-påkravenförenasyftar tilldataflödet över gränserna, attKapitel lll, rörsom

be-viktigtenligtdataskydd. Det attochformationsflöde är expertgruppen serman
i kapitel II,principernagrundläggandesamband med deii kapitel lllstämmelserna som

föremål förländerberördapersonuppgifter i alla ärdatabehandlingenattgaranterar av
ibehandlingenbestämmelserinnehållerKapitelreglering. IIIgrundläggande omsamma

Bestämmelsernaartikel 12.personuppgifterflödet gränsernaövernationell lag avav
nationsgränseröverföringanvänds, vid övermediumvilketgäller, av per-oavsett som

databehandling ellerautomatiskundergåskallundergår ellersonuppgifter somsom
konventionsstateröverföring mellanHuvudregelnändamålet. ärin för det attsamlas

med-särskiltförbud eller krav påsigställainte tillåtetfri. Detskall attär upp varevara
integriteten.personligaskydda densyfteuteslutande igivande att

från huvudregeln. Denundantagemellertid tillåtetdet göratvå fall attI är ena grun-
bestämmelsersärskildainnehållerlagstiftningavsändarlandetsundantagden för är att

lik-lagstiftning intemottagarlandetspersonuppgifter ettkategorierför vissa germenav
kon-utanförmottagarlandet ståregentligadetandra grundenskydd. Den ärvärdigt att
möj-fall detsådantkonventionsstat.via I ärdit skeröverföringen ettventionen enmen

exempelviskringgås,lagstiftningundvika dessavsändarlandet för attligt för attatt,
överföringen.tillstånd försärskiltkräva

konventionsstaterna.mellansamarbetetförformernaregleraroch VKapitel IV
innehålletmöjligt begränsagjort detpå attkonstrueratsKonventionen har sättett som

konventions-mellansamarbetetillövrigt litaoch förprincipernagrundläggandetill de
har-införa ochgällerdetkommitté,rådgivandeför när attbl.a. inomstaterna, enramen

lagstiftning.olikaprinciper i dedessamonisera staternas
eller fleraskallkonventionsstatvarjebestämmelser utsekapitel finnsIVI att enom

behörighetvarje myndighetsochmellansamarbetet ävenförmyndigheter parterna ange
upplys-tillhandahållaskallolika ländernai demyndigheterartikel De13. utsessom
Vidaredataskyddsområdetförfarandeadministrativtochlagstiftningningar m.m.om
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behandlas frågor bistånd till registrerade bosatta utomlandsärom artikelpersoner som
14. Den myndighet i visst land skall hjälpautses ett i utlandetsom medpersoner att

sina rättigheter tillutöva insyn och rättelse Sådant bistånd skall lämnasm.m. oavsett om
den begär hjälp bosatt iär konventionsstat eller i landsom står utanföretten annan som
konventionen.

I kapitel finnsV bestämmelser den rådgivande kommittén, dess sammansättningom
och uppgifter artikel 18 och 19.m.m.

4.4 Utländsk rätt

bilagaI till4 Datalagsutredningens slutbetänkande finns det redogörel-en
land.1°2för utländsk land förrätt Med hänsyn till de länderse att vars

rättstraditioner står medlemsstaternanärmast i EU och EES föross - —
närvarande håller på den befintliga dataskyddslagstiftningenöveratt förse

den till EG-direktivet haratt vi inte funnit det meningsfullt häranpassa att
lämna motsvarande redovisning; den intresseradär samladen som av en
framställning den delvis överspelade ordningen i utlandet hänvisas tillav
Datalagsutredningens redogörelse.

Vi har dock, så långt möjligt, försökt följa det översynsarbeteatt upp
pågår i många länder och till erfarenheterna från utlandet,som tanu vara

bl.a. Sammanträffande med de övriga nordiska utredningarnagenom och
deltagande i internationella akademiska seminarier och konferenser samt
besök vid utländska dataskyddsmyndigheter. Vad kommer föreslåsattsom
i de olika länderna dock oklartär i mångaännu delar, och vi har därför inte
här kunnat in någon samlad redogörelseta för förslagen till genomförande

EG-direktivet i andra länder; sådan redogörelseav skall för övrigten
kommissionen lämna några år se artikel 33 1 i EG-direktivet.st.om

slutsatsEn kan dras våra internationella kontakter detsom ärav att
finns ganska betydande skillnader mellan medlemsstaterna i EU och EES i
fråga uppfattningen hur den personliga integriteten lämpligenom börom
skyddas vid informationsbehandling, det gällernär värdett.ex. be-attav
handlingar anmäls till dataskyddsmyndighet. Genomförandet EG-en av
direktivet torde komma innebära viss harmoniseringatt och påen samsyn
området, det förefaller högst sannolikt det efter genomföran-ävenattmen
det kommer finnas betydande skillnader mellanatt medlemsstaterna i syn-

och tillvägagångssätt påsätt grund det spelrum EG-direktivet medgerav
vid genomförandet.

102 Se också James Michael, Privacy andt.ex. Human Rights, 1994.
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EG-direktivetgenerelladock detverkarkommissionenInom seman
flexibel referens-införtvilketförstabara steg, menett gemensamensom

EG-direktivetsärskildaområdet.på Detarbetefor fortsattgrundsomram
ståndpunkt nyli-vilkettelekommunikationsområdet,för gemensamenom

bereddområdensärskildapå ärvisar3.21,avsnittseantagits att mangen
referensramdengemenskapsnivå inompreciseringarmedgå vidareatt

fortsätterinom EGmåndenEG-direktivet skapat. Igenerelladet mansom
gemenskapsnivå kommerpåpreciseringarmedinslagnaden vägen

spel-nationelladetsamtidigtallt längre,drivasharmoniseringen att som
krymper.gradvismedgerEG-direktivetgenerelladetsomrum
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möjligheterTeknikens5

påutvecklingenbeaktaarbetevårtvi iutredningsdirektiven skallEnligt
utveckling kanfortsatta över-denbeaktaVi skallIT-området. även som

blickas.
fart. Vimed rasandeområde gårpå dettautvecklingentekniskaDen en

underrättadehållaförsöktgångutredningsarbetets attunderhar omoss
tänkastekniken kanvaddag ochfinns imöjlighetertekniskavilka omsom

ellerframtidsvisionerolikadelockså tagitVi harframtiden.erbjuda i av
lämnameningsfullt härfunnit detvi intehar attscenarier. Däremot re-en

skulle be-redovisningsådanstår just i dag. Enteknikendovisning av var
redaninaktuellvissa delarutvecklingstakten isnabbapå denroende vara

Härtill kommerkommit in.betänkandet attremissyttrandena överinnan
inteöverblickaskanframtiddeneller inomdagsig iitekniken som --

utarbetandetbeaktas vidbörbegränsningaregentliganågrainnebär avsom
blir vidareLagstiftningenpersondataskyddet.lagstiftning meraomen ny

frågaifrån detutgårutarbetandetvid att mestaframåtsyftande ommanom
möjligt.-teknisktblieller kommerinformationsbehandling är att—

behandlingenregleramedvårt arbeteförFörutsättningarna att per-av
och inom denbehandling i dagsådandärförsonuppgifter bör att envara,

tekniskabegränsningar i denågrahindrasframtiden inteöverblickbara av
påöverallt ochinformationdatorlagradbearbetanå ochmöjligheterna att

alla tänkbara sätt.
ochhanteraenklarekraftfullare,barablirutrustningentekniska attDen

Sverige, pri-ilöntagareföretag ochallaprincipkan idagbilligare. I som
bearbetamöjligtdetutrustningsig ett stortskaffa gör attdetta,oriterar som
information medutbytaochtiotusentalsuppgifter attantal personerom
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världen.103andra datoranvändare helaöver Möjligheterna finns för alla
och inte bara för myndigheter organisationer.104eller andra stora

Utrustningen och lagra ochsätten informationatt kommerrepresentera
förmodligen bli alltmer standardiserade och kompatibla.att Så in-snart
formation har lagrats i datorformat binärt,t.ex. dvs. såsomom en person

och nollor i dator kommer den informationenettor tekniskten sett att
kunna läsas och användas också alla andra datorer eventuellt efter s.k.av
konvertering. Utvecklingen varje användaregör tekniskt lättareatt sett
kan nå all information. Alltmer information olika kan vidaretyp använ-av
das samtidigt, ljud och bild sammanställda, s.k.t.ex. text, multimedia.

Alltfler datorer och informationsmängder kopplas blirDetsamman.
tekniskt allt enklare och billigare dela datorlagrad informationatt med allt
fler i allt omfattande s.k. nätverk, Internet. Samtidigt blir det alltt.ex.mer
enklare för den enskilde användaren med sig datorkraften eller möj-att ta
lighetema koppla sig informationsmängdema.att blirDet vidaremotupp
allt enklare sammanställa information från flera olika källoratt oberoende

de fysiska avstånden. Varje datoranvändare kan varhelst han eller honav
befinner nåsig information överallt.

datorer blirAtt kraftfullare, enklare använda och billigare har redanatt
Det ochnämnts. själv kan bearbeta informationgör påatt alla tänk-var en

bara Grundinformationen kan hämtas frånsätt. många olika källor i värl-
den. bearbetadeDen manipulerade informationen kan sedan med eller-

källangivelse spridas till datoranvändareutan hela världen foröver vi--
dare sammanställning och bearbetning andra.av

103 En undersökning år 1995 visade ungefär 60 den svenska befolk-att procent av
ningen i åldern 16-64 år eller har varit datoranvändare,är Statistiska centralby-se
rån, Datorvanor 1995 Undersökning gjord på uppdrag IT-kommissionen,av-
1995.

104 del brukarEn måla vision informationsteknikens A- och B-lag. Dis-upp en om
kussionen hur möjligheterna faktiskt skall kunna tillgängliga förgöras allaom är
givetvis viktig, hör egentligen inte hemma i detta sammanhang.men
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bruk ellerReglering6 av

missbruk

internationellaEG-direktivet, andranuvarande datalagenSåväl den som
dataskyddslagstiftningandraoch de flesta EU-statersöverenskommelser

föreslårVipersonuppgifter regleras.hanteringenpå själva attbygger att av
uppgif-hanteringenockså skall reglera älvalagstiftningsvensk aven ny,

dem.missbruk Detbetecknaskanvadoch inte bara ettterna avsomsom
övergång så-tillbör skedet inteemellertidförtjänar övervägas enenom

anvisar läggs tillEG-direktivetstrukturmissbruksmodell. Dendan som
skäl för avvikelser.finns särskildadet intelagförslag,för vårtgrund när

effektivitetIntegritet och6.1

utredningsdirektivenskall enligtvårt arbeteUtgångspunkten för vara--
IT-samhälletintegritetsskydd ifullgottden enskildetillförsäkra ettatt sam-

skallsamhällsutvecklingen inteteknik ianvändningentidigt av nysom
hämmas.

generelltförhållandenvilka utgörafrågandet gäller settNär ansessomom
professorntilliblandintegritet hänvisaspersonligaintrång i en avannans

kréinkningskata1og:105upprättadStrömholmStig
egendom,lokaler ellerprivatagenomsökandetill ochtillträdea annanav

kroppsundersökning,b
psykologiskaundersökningar,medicinskac test,

spionerande, tele-skuggning,sfärprivataintrång id genompersonsen
fonterror,

massmedierna,förföreträdareofredandee genom
filmupptagning,ellerfotograferingljudupptagning,olovligf

105 698 i1971SvJT s.
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g brytande brevhemligheten,av
h telefonavlyssning,
i utnyttjande elektronisk avlyssningsapparatur,av
j spridande förtroliga uppgifter,av
k avslöjande inför offentligheten privata förhållanden,av annans
l olika former utnyttjande bild eller liknande identi-av av annans namn,

fieringsmedel,
m missbruk ord eller meddelanden, ochav annans
n på heder och ära.angrepp annans

Framför allt förfaranden under k och n kan personuppgifteravse som
behandlas i IT-miljö.

denAtt personliga integriteten skyddas innebär i dessa sammanhang att
användningen personuppgifter regleras och begränsas. står alltsåDetav
klart integritetsskyddslagstiftning måste hämma användningenatt en av
personuppgifter; användningen hämmas, desto starkare blir inte-mera
gritetsskyddet.

Genom integritetsskyddslagstiftningen teknikoberoende bliratt görs
såväl manuell automatisk användning personuppgifter underkastadsom av
i princip reglering. Och beslutet utnyttja eller inte utnyttjaattsamma ny
teknik blir därmed oberoende den integritetsskyddslagstiftningav som
finns rörande användningen personuppgifterna. Frågan teknik-av om en
oberoende integritetsskyddslagstiftning berörs i avsnittnärmare

Andra utredningar, IT-kommissionen, arbetar eller har arbetat fört.ex.
främja användningen den informationstekniken. givetvisatt Det ärav nya

såangeläget effektiva och billiga verktyg möjligt föranvänds deatt som
arbetsuppgifter behöver utföras i den offentliga sektorn och inom nä-som
ringslivet. Vi har gjort total den föråldrade datalagenöversyn ochen av
föreslår den lagstiftningen teknikoberoende. dessa hänseen-görs Iatt nya
den kan vårt arbete främjar användningensägas teknik. övrigtatt Iav ny
får vi nöja försökamed utforma integritetsskyddslagstiftningattoss en

inte nödvändigt hämmar användningenär personuppgifter ochsom mer av
därmed utnyttjandet såväl gammal teknik.av ny som

Vilken reglering och begränsning användningen personuppgifterav av
då nödvändig för skydda den personliga integritetenär Det tillatt är stora

frågadelar beroende rådande värderingar iär samhället. Sådanen som av
användning enligt dessa värderingar framstår otillbörliga intrångsom som
i personliga integritet skall så långt möjligt förebyggas.annans
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används, kanmissvisandefelaktiga ellerpersonuppgifter ärNär som
verksamheten isåväl enskildaförkonsekvenserfå svåradet sam-som

ekonomiskafysiska ellermätbaradirektfrågabliDå detkanhället. om
fel ben Attelleri fängelsefel amputeras.sättsskador, när an-t.ex. person

kanmätbara skadorsådana direkttillpersonuppgifter ledervändningen av
uppgif-deoeftergivligt kravdärfördetaldrig attärgivetvis ettaccepteras;

dvs. ii övrigtmissvisande. Men näroch interiktigaanvänds ärter som -
regleringen in-användspersonuppgifter utgörkorrektafor sigoch av-

värderingsfråga.tegritetsskyddet en
och lag-allmäntÄven påkanutgångspunktdenna ettmed meraman

för regleraanvändasbörmetodvilkenkring attplantekniskt somresonera
iförsprincipielltsådantintegritetsskyddet. Det är ett somresonemang

nivånbeträffande den närmareövervägandenVåraavsnitt.detta
användningenbegränsningar ivilkapraktikendvs. iskyddet person-av-

avsnitten.följandedeframgåkommergällaböruppgifter att avsom -

regleringenförmodellerOlika6.2

missbruksmodellenochHanteringsmodellen6.2.1

modeller förtvå olikaåtminstonetänka sigplanprincipielltpåkanMan ett
integriteten:personligadenförskyddetregleringen av

hanteringsmo-personuppgifterhanteringenälvaReglering avav0
dellen.

karakterise-kanpersonuppgifterutnyttjandesådantReglering somavav0
missbruksmodellen.missbrukettsomras

personuppgifter,hanteringensjälvareglerapåsigriktar inNär att avman
med reglerviktigtdetblir t.ex.som avser

använd-hindraochhanteringenändamål medgodtagbarapreciseraatt0
ändamål,sådanamedinte överensning stämmersom

nödvändigt hanteras,uppgifterflerinte änatt0
och relevanta,korrektauppgifternahanterade ärdeatt0

demhanterarfrån denläckeruppgifterna intehanterade utde somatt0
och

ochhanterasuppgifternakännedomfåkanregistreradede vematt om av0
hanteras.uppgiftervilka som
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Den nuvarande datalagen och EG—direktivet kan bygga påsägas sådanen
modell för skyddet den personliga integriteten. Också Europarådetsav
konvention och rekommendationer det globala planet, OECD:ssamt,

Ävenriktlinjer verkar bygga på hanteringsmodellen. den svenska grundla-
genIOÖ kan kräva det skall finnassägas lagstiftning baseradatt på hante-en
ringsmodellen, innefattande skydd integritetskränkningarmot attgenom
personuppgifter registreras oavsett de i någon mening missbrukas ellerom
inte.

förespråkarDe den modell koncentrerar sig på regleringsom som av
det kan karakteriseras missbruk personuppgifter, brukar utgåsom som av
från själva hanteringen personuppgifterna skallatt i det närmasteav vara
fri. Det har talats slags allemansrätt personuppgifter.107tillt.ex. ett Detom
viktiga med den modellen blir i stället identifiera vilken användningatt av
personuppgifter sådant missbrukutgör det bör förbjudas,ett dvs. iattsom
första hand kriminaliseras eller skadeståndsbeläggas.

Båda modellerna har fördelar.
Även reglering i enlighet med hanteringsmodellen i principgörsom en

teknikoberoende, det inte praktisktär möjligt låta den omfatta all hante-att
ring personuppgifter; hanteringen sådana personuppgifter någonav av som
har har i huvudet bör lämnas utanförmemorerat regleringen,t.ex. trots

de memorerade uppgifterna givetvis kan kommaatt användas till skadaatt
för den uppgifterna Missbruksmodellen däremot helt teknik-ärsom avser.
oberoende och sikte på det skadliga utnyttjandettar personuppgifternaav
oberoende vilket hjälpmedel har vidanvänts utnyttjandet papperav som
och dator, det mänskliga minnet etc..penna,

Med hanteringsmodellen kan alltså till skillnad från missbruks-man -
modellen inte komma till med allt missbrukrätta personuppgifter ellerav-
all användning personuppgifter enskilda kan tycka obehagligärav som
eller skadlig.

Med hanteringsmodellen främjas kontinuerligt god hanteringen av per-
sonuppgifter; begränsar hanteringen till de uppgifter behövs ochman som
hanteringen sker på ändamålsenligt den enskildesätt kan fåett insynsom

modellen förutsätterDen också det finns någon kontrollatt ellersorts av
tillsyn hanteringen. Missbruksmodellenöver å andra sidanär mera re-
pressiv till sin karaktär. kommerDär regleringen och tillsynen först se-

106 kap.2 3 § 2 regeringsformen.st.
107 Se Jan Freese, Rapport skyddet för enskilda privatlivom ettpersoners mer—samlat grepp 1995, avsnitt 10.4.



bruk eller missbruk 183Reglering391997:SOU av

med denfaktum. tordeDetmissbrukethar skett, ärskadandan när ett mo-
reglera och kontrolle-förutsebarttillräckligtpåsvårt sättdellen att ettvara

missbruk.tillförberedelserolikara
med missbruksmo-missbruk lämnasinnebärintehanteringDen ettsom

tillallemansrättendär gällerregleringen;utanförprincipdellen i person-
så-princip ocksådäremot ireglerashanteringsmodellenuppgifter. Med

måste betraktasobjektivtpersonuppgifterhanteringdan sett somsomav
hanteringsmodellentyckas över onö-därför spännerkanharmlös. Det att

för hante-å andra sidanMissbruksmodellen lämnar öppetdigt mycket. en
omfatt-sinpersonuppgifter redanockså känsliga storaring genomsomav

människor.månganing kan oroa

lång för regleringenpå modellsiktValet6.2.2 av

betecknasEG-direktivet, kanochsvenska datalagenDen mo-som ensom
framgått föregåendedatalagen, byggerdemiserad version av-avsomav

långtgående och de-kännetecknashanteringsmodellen. Dennapåsnitt av
tillkomstDatalagensfårpersondata hanteras.för huranvisningartaljerade

upplevde denmångavilkendet obehag medochdenmotiverades oroav
personuppgifter.behandlamöjligheterdataåldemsbegynnande attnya

föradministrativtpå omfattandebyggerHanteringsmodellen systernett
sådantupprätthålls. skapaAttreglerdessatillsynkontroll och ettattav

registrerade ifannsdå persondatapå tidnaturligt denhögst ettsystem var
detlättöverskådliga ochfå ochdå antaletdatorer,antal systemstora var

ochkunnaskulletillsynsmyndigheterna prövarealistisktsålunda attvar
följ de lagen.datahanterarnakontrollera att

blipersondatafrågaidataflödetkommer attframtiden ävenI om --
fråga vadigälleringaikan viRedan spärraratt stort sett omenormt. senu

Hittillsvarandeallaspridsochi gränser.läggs in Internet översomsom
allaungefärför endast 10Sverigefrånerfarenheter procentsäger att avoss

Datainspek-licens hossökthar innehavarenpersonregisterlicenspliktiga
antalet PC-blikan intelaglydiga närProportionen väntas störretionen. av

ökar.innehavare
minskat i taktskulle haobehagetupplevdadetskulle kunnaMan tro att
IT-samhälletochökatdatoreranvändningenochkunskapenmed att avom

gjortsharundersökningarvisar deEmellertid attkrupit närmare. som
derastilltveksammaåtminstonenegativa eller attmänniskormånga är

nå-de harpå det ochfår redadeanvändspersonuppgifter utan attattutan
derasobehagligtupplever detinflytande. Demöjlighet till att per-somgon



184 Reglering bruk eller missbruk SOUav 1997: 39

sonuppgifter flödar fritt deras kontroll, uppgifternautom i nå-oavsett om
mening missbrukas eller de själva har råkat för något negativtgon utom

på grund uppgifterna förhållandetDetanvänts.att den enskilde harattav
eller inte har erfarenhet datorer verkar enligt de undersök-egen av senaste
ningarna inte ha påverkat inställningen till användningen personuppgif-av

eller det upplevda obehaget. Och åldernter alls har någon betydelse, ärom
det så hittills varit negativa äldre tillatt än överföringaryngre t.ex.mera av
uppgifter mellan myndigheter.

förklaringEn till dessa iakttagelser kan det inte teknikenatt ärvara
sådan teknikens möjligheter människorutan oroliga för.ärsom Detsom

väsentliga vad registrerasär och det kan missbrukas. Desom storaom
kan fortfarande och kanske isystemen växande utsträckning upplevas- -

hotande medan de små inte det. Oron handlargör troligen möjlig-som om
heterna till samköming, skepsis myndigheter i allmänhet ochmot mängden
information. finnsDet betydande icke önskvärdatten grupp som anser
kontroll skall hindras. Människor kan dock ha överdrivna föreställningar

teknikens möjligheter. Inställningen kan kluven beroende på vilkaom vara
uppgifter det frågaär Man rädd förär andra har uppgifter denattom. om

och saknar den kontroll uppgifternaöver möjligegna personen närsom var
uppgifterna fanns på När själv kan få exempelvisnyttapapper. attman av
myndigheterna har tillgång till statistiska uppgifter tycker däremot attman
teknikens möjligheter bör utnyttjas.

Problemet internationellt.är Som framkommit vid konferenser i vilka
vårt sekretariat deltagit finns för bl.a. den behandlingen oro av person-
uppgifter utförs privata intressenter. Ett exempel bankernaärsom av att
samlar på sig mängder uppgifter kundernas betalningsvanor,av över-om
trasseringar Integritetsintrånget delsetc. det obehagutgörs människornaav
känner bankerna så mycket, delsatt för bankenvet kan tänkasav attav oro
fatta beslut i fråga exempelvis kreditgivning på grundval dess in-om av
samlade uppgifter. Ett exempel från USA efterfrågan påär uppgifteratt
från sjukvården Blandär andra försäkringsbolagenstort. mycket in-år
tresserade sådana uppgifter för kunna på grundval dem.attav agera av

Reklamföretagen Internet mycket värdefullt förär derasatt än-anser
damål. finnsDet företag samlar in uppgifter människors beteendesom om
på vilka BBSnätet, använder, vilka tidningsartiklar har lästman man osv.
Reklamerbjudanden kan sedan riktas till människor på grundval dessaav
uppgifter.

När det gäller Internet försök bringagörs verksamheten under kon-att
troll, från östliga diktaturers försök totalförbjuda användandet tillatt strä-
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medpå ellerutförshandlingarkriminellabekämpaUSAivanden att som
tillkommahåll.från alla För rättareglerefterlyses attDethjälp nätet.av

självsanering. USAIlagstiftningsåvälföreslagitsharproblemenmed som
förväntasföretagende seriösarekommendationerhar gett ut somman

läggerför demansvarsreglerochauktorisationAvsaknadenfölja. somav
seriösaomöjligt fördethållpå sina göraharpåinformation ansettsnätetut

påkravmåste ställaanvändarnaharanvända det. Det attsagtsföretag att
påenskildeför denmöjligtdet att ettgöraskapardem attprogrammensom

inte.ellerpåsynasvilleller hon nätethansjälvenkelt avgörasätt om
användainteanvändarendetta börtillhandahållerinteföretagen pro-Om

dukten.
omöjligtdet göraså snabbtgår är attutvecklingen atttekniskaDen nu

inomdetkommerKanskeframtiden.förutsägelsersäkra snarnågra enom
blockeraochurskiljamöjligtdetteknik attfinnas görframtid att som

idockdetnärvarande settstortpå Förinformation nätet.oönskad synes
upprätthålla striktaförsökakontroll ochunderbringa Internetomöjligt att

hävdaförsökapåfå hanteras attskall nätetpersondata attför hurkrav -
förhanteringsmodelltillåtet. Eninte strängförbjudet ärallt synesär som

respek-kommerden intesåtillvidamisslyckas attdömd attnärvarande att
kanlagstiftningen. Detskimmer t.ex.löjets överdärmed draoch ettteras

ochhälsafrågorbehandlalagligtpå sättsvårigheteruppkomma ettatt om
fakultet,medicinsknågoniBBSviddiskussionsgruppisexualliv omenen

EG-di-desålundafinns attDettillknytsdiskussionen ansersompersoner.
pådet byggerhänseende, eftersomi dettaobsolethunnit bliredanrektivet

bruk. Riskeni allmänt ärkominnanutvecklades nätetprinciper upp-som
från de-bortsekommermyndigheteroch medtilloch attföretagenbar att

regleringen.lar av
E-medde-myndigheternaskanexempel e-post.nämnasytterligareSom

omfattasviadatoreröverförs mellan nätlöpandeformilanden text somav
hindragenomförbartknappast attEG-direktivet. Det atti ärregleringenav

direktivet,enligtbehandlasfåbordeintepersonuppgifter,mede-post som
Är förockså bevarasdemåstede inkomnamyndigheterna.tillinkommer

till deunderrättelseFöreskrifternaoffentlighetsprincipen.tillgodose omatt
itillämpaenklablir intepersonuppgifter attinsamlingvidregistrerade av

till denlämnasskall kunnainformationhurgällersådana fall. Detsamma
ibehandlaseller hennehonompersonuppgifter rörvill e-veta somomsom

posten.
kommerframtidenÅ imänniskor attdet ävensidan kanandra attantas

nödvändigtdärför blitorde attdatasystem. Detförsinha kvar storaoro
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behålla hanteringsmodell, ock i förenklad form, för databaseren om stora
hos myndigheter och hos företag med enskilda klienter eller kunder,som

sjukhus, banker och forsäkringsföretag.t.ex. Detta kan ske på så sätt att en
datalag enligt hanteringsmodellen generell giltighet undantagges attmen

for nätforbindelser,görs småföretag och andra framstår omöjligasom som
kontrollera. blir dockDet svårt både lagteknisktatt de aktöreratt avgränsa

skulle undantas och i den praktiska verksamhetenatt tillämpasom så-en
dan avgränsning. Det torde lättare reglera persondatahanteringenattvara
hos de aktörer måste kontrolleras skapa särskilda register-attsom genom
lagar för olika forvaltningsgrenar inom allmän verksamhet, efter mönster

de registerförfattningar finns i dag, respektive för olika branscherav som
inom näringslivet.

När det gäller de många små datasystemen, hos skolor, småföreta-t.ex.
enskilda, och troligen också Internet, det däremot hopplöstgare, synes att

söka kontrollera själva hanteringen persondata. beskrivningDen deav av
framtida problemen lämnats i det föregående nästan automatisktsom ger
vid handen det utsiktslöst försökaär regleraatt innehållet iatt otal da-ett
tabaser, för mycket speciellaän situationerannat i frågat.ex.som om
barnpornografi. så småningomNär alla kommunicerar via data blir det inte
konstigare med det med telefonsamtal,än brevskrivning via den allmänna

eller information via trycksaker.posten kommerDet mängderatt vara av
personuppgifter behandlas i sådant Vi kan då inte längreettsom system.
hålla med reglera självasträngt hanteringenatt personuppgifterna.av
Mycket få skulle sig efter sådanarätta bestämmelser och det kommer inte

finnas kontrolleraatt de efterlevs.att Tillräckligaattresurser resurser
skulle for övrigt kunna leda till kontrollsamhälle inte skulleett som accep-

Lika skulle kunnateras. gärna försöka kontrollera telefontrafikenman
annat i form telefonavslyssningän vid misstanke brottslighet.av om grov
Vad i stället kan inrikta påsig utanför de särskilda registerförfattning-man

förhindra sådanär spridningatt databehandladearnas ram av personupp-
gifter den uppgifterna med fog kan begära bli skonad från.som attavser

Lagstiftningen kan i så fall inriktas på inskärpa moralnormer påatt om-
rådet på administrativän prövning befintliga Närsnarare en system.av
datahantering blir något ingår i vardagslivet, precis alla andrasom som
tekniker mänskligheten under århundradena lagt sig till med, kommersom
det bli naturligt motverka dessatt påatt avarter sätt mot-samma som
verkar på andra områden mänskligavarter samlevnad. Som exempelav
andra integritetskränkningar kan misshandelnämnas och hotelser. Påfölj-
der för sådana handlingar straff och skadestånd.är Påföljderna syftar sam-
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inte får misshandlai dessa fallupprätthållatilltidigt attatt mannormerna
år medvi i Sverige i alla klaratmedmänniskor. Närhota sinaoch oss

förolämpning beträffan-bl.a. förtal ochbestämmelsercentralanågra få om
Övergång tillskäl framtvingadtekniskaordet bördet trycktade enen av

fungera.på dataområdet kunnamotsvarande reglering
samband med databe-förekomma ibrottolikaSjälvfallet kan typer av

1996:40 Elektroniskbetänkande SOUhar i sittIT-utredningenhandling.
straffbestämmelser därvid kanolikagått igenomdokumenthantering som

traditionell brotts-bestämmelsertillämpliga. kanDet rörbli sägas att som
också förfaranden sker medlåter sig tillämpasganska vällighet som

svårt finnasåtillvida det oftadatabehandling,automatisk är attutom att
gärningsmannen.

går den nuvarandeemellertid detgällerfrågan ersättaVad är attomnu
personuppgif-otillbörlig behandlingskydddatalagstiftningen mot avom

utanförpersonuppgifter denbehandlinglagstiftningframtidaEnter. avom
på någon formböra byggaregisterlagstiftningenssärskilda avram synes

personuppgif-användningSkyddet bör riktasprivatlivet.skydd för mot av
sådan regleringprivatliv.enskilda Enskadarpå sättettter personerssom

vanligasvårigheter, eftersomförenad med uppenbaravisserligenär
fredat privatlivkrav påfog för sinamänniskor har änett personer sommer

ibestämmelserblir inte lättareoffentlighetens ljus. ämneti Detlever attav
yttrandefrihetsgrundla-tryckfrihetsförordningen ochockså måste in itas

gen.
privatlivetsskyddet förlagregleringframförts förslag tillharDet av

hurredovisade tänkbara lösningar,Integritetsskyddskommitténfred. etttre
genomföraslog förslagskulle kunnaenskilde Ettskydd för denutökat

inbrottsbalken skulletryckfrihetsförordningen ochiinnebar det tasatt en
fred. Därmedkränkningar privatlivetsskyddstraffbestämmelse mot avom

detbegicks massmedier ochdenbli straffbarskulle gärningen även avom
förslag detskadestånd.möjlighet få Ettskulle finnas attannatatt varen

intrång i privatlivetfå skadestånd vidmöjlighetinförasskulle ettatten
behållatredje alternativetstraffbart.intrånget inte Det attäven varvarom

massmedier-låta skedvs. regleringenordningennuvarandeden att genom
därefterlagstiftningsärendedetverksamhet.självsanerande I somnas

ansågs detyttrandefrihetsgrundlagentillledde framföljde och att mansom
verksamheten.1°9självsanerandetill denskulle litai fortsättningenäven

108 SOU 1980:8.Se
109 1986/872151 44.Se prop. s.
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På hartid skyddet för den personliga integriteten behandlats isenare
bl.a. studien Skyddet för enskilda privatliv Ds 1994:51. I stu-personers
dien framförs viktig metod för stärka integritetsskyddet kanatt atten vara

hindra känsliga personuppgifter utnyttjas eller sprids på inteatt att ett
önskvärt i massmedier Vidare173. diskuterassätt införandett.ex. av

straffbestämmelse i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihets-en ny
grundlagen till förskydd privatlivets fred. Sådana bestämmelser finns i
bl.a. Danmark, Finland och Norge i Frankrike se redogörelsen isamt av-
snitt 10.5.3.

kan finnasDet anledning här den finländska regleringen efter-nämnaatt
denna, fråntill skillnad den danska och norska, förhållandevisärsom ny;

1974.110den tillkom Då infördes bestämmelse i 27 kap. 3 § straffla-en a
med följande lydelse.gen

Den laga med användande massmedium ellerrätt på lik-utan annatsom av
antydannande privatliv offentligen sprider uppgift,sätt ellerom annans

bild, ägnad orsaka denne skada eller lidande,är skall för kränkningattsom
privatliv dömas till fängelse i högst två år eller till böter. Som kränkningav
privatliv skall icke offentliggörande, gäller förfarandeav anses som persons

i offentlig tjänst eller offentligt i näringslivet eller i politisk verksam-värv,
het eller i med dessa jämförbar verksamhet och nöden förärannan som av
behandlingen någon samhälleligt betydelsefull sak.av

inses lätt generellDet regel kränkning privatlivets helgd kanatt en om av
upphov till talrika gränsdragningsproblem och tillämpningssvårigheter.ge

kan inte ingå i vårtDet uppdrag det önskvärtövervägaatt attens om vore
införa sådan allmän långtregel, mindre hur den i så fall skulle kunnaen
utformas. och förI sig finns sådana bestämmelser i olika europeiska länder

det tveksamt EG-kommissionen kan tänkas acceptera attmen synes om
sådana regler i stället för det detaljerade EG-direktivet.sätts Fördelarna
och nackdelarna med sådan regel blir för övrigt desamma sig in-en vare
formationen vidarebefordras med data, via Internet, eller exempelvist.ex.
lämnas muntligen i fråga vi ställerTV. Den det möjligtär, är attoss om
skilja sådan behandling personuppgifter med data framstårut en av som

otillbörlig den det berör och därför skulle kunna förebyggas medmotsom
användande straff eller skadestånd.av

Frågan då vilka missbruk bestämt börär motarbetas pånärmare som per-
sondataområdet, dvs. i första hand kriminaliseras eller förknippas med

110 Se 1994:51 ff.Ds 101s.
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kränkningskatalogen seåtergivnaden förutskadeståndspåföljd. I ovan
fråga persondata-aktuellamissbrukde äravsnitt 6.1 närärär omsom

skyddet närmast
uppgifter,förtroligaspridande av0

förhållanden ochprivatainför offentlighetenavslöjande annansav0
ochhederpå ära.annansangrepp0

frågasålunda aktuellamissbrukför ärformer är närdeAv per-omsom
uppgifterspridning förtroligaförstsondataskyddet kan nämnas att av

andra formerdatabehandling vidproblem vidandramedför änknappast av
skadebringande tordeocksåoch kanskeVanligastkommunikation. mest

och etiska reglerområde finns lagstiftningPå dettamuntlig spridning vara.
databehandlingbestämmelser förNågra särskildatystnadsplikt. synesom

behövliga.knappast
förtal ochfinns reglerheder ochfråga äraI omannansangreppom

brottsbalkenförsta stycketenligt kap. §Förtal innebär 5 1förolämpning.
ellerklandervärd i sitt levnadssättbrottslig ellernågonutpekaatt som

för andras missakt-denneägnaduppgiftlämna utsättaär attsomannars
fördock inte dömasparagraf skall detiandra stycketning. Enligt samma

uttala sig eller detskyldiguppgifternalämnatförtal, den attvarsomom
lämna dennaförsvarligtomständigheternatillmed hänsyn attvarannars

hanuppgiften ellervisardessutomoch hanuppgift i saken att var sann
grund för den.skälighade

vid till-besvärliga problemetkanskeförsvarligt detVad ärär mestsom
får ifråganärekränkning. Den avgörasbestämmelsernalämpning omav

omständigheterna.beaktandeför sig medenskilt fallvarje av
förhållandevisförtalreglernadettaEmellertid torde gottetttrots om ge

datamedier, via Ettpersonuppgifter i Internet.missbrukskydd t.ex.mot av
minstpå och intespridningenupptäckavisserligen nätetproblem attär att

vidmindreproblem dock intevarifrån den kommer. Detta ärkonstatera
eller densåsom i datalagenhanteringsmodelltillämpningen av ossav en

till skill-förhållandetkanske detpersondatalagen. Värreföreslagna är att
övervakarmyndigheternadatalagstiftningen därnuvarande attfrån dennad

lagstift-medöverensstämmelsedata ihanterarpersondataansvarigade
denskadestånd sanktionerstraff ochmedblir det iningen ett system som

och kost-medför besvärvad dettamed alltenskilde har att avagera,som
förutsträckningioch åklagare änpolismotivera störrekannader. Detta att

Åklagaren skallförtal.vidmålsägandens intressetillvaratarnärvarande
särskildadetbrottet ochmålsägandenförtalåtal förväcka avangerom
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skäl påkallat allmän synpunkt. Om förtalet skedde miss-anses ur genom
bruk databehandlade personuppgifter borde åtal kunna i störreav ut-
sträckning påkallat allmän synpunkt. Kanske skulle ocksåanses vara ur
under övergångstid dataombudsman kunna biträda den enskilde ien en
sådana frågor.

angårVad avslöjande inför offentligheten privata förhållan-av annans
den, förtalsbestämmelsen inte tillämplig,när torde denär enskilde finna
sig i sådanaenstaka uppgifter sprids. Detta just baksidanatt är detattav
inte fråga förtal. enskildeär Den skyddas i viss utsträckningom tyst-av
nadsplikt gäller enligt sekretessreglerna for allmän verksamhetsom men
också enligt särskilda regler for många i privat verksamhet läkaret.ex.som
och vårdpersonal, advokater och banktj änstemän.annan

Vad emellertid inte kommer med förtalsbestämmelserna ellerman
regler tystnadsplikt sammanställningarär uppgifterom av om en person,

inte ägnade denne förär andrasutsätta missaktning ochatt intesom som
heller för sig hemligaär så fullständig bild den be-var men som ger en av
rörda han eller hon rimligen inte skall behöva finna sigatt i få sinatt per-
sonlighet utställd på det viset. Vad det framför allt kan bli fråga ärom an-
vändning datorer för sammanställning uppgifter någonav utanav om
dennes samtycke, uppgifterna personliga förhållandennär rör inte ärsom

allmänt intresse.av
sådanaMot sammanställningar skyddas den enskilde datalagennu av

och de förutsättningar enligtstränga Datainspektionens föreskriftersom
och villkor gäller för samkörning dataregister. förutSom framhållitsav
torde dock i framtiden sådan kontroll bli omöjlig utanför de särskildaen
registerförfattningarnas område. Ett generellt förbud samkörningarmot
kommer inte heller bli möjligt tillämpa. följerDet redan endaatt attav en
PC kan praktiskt oändligt antal uppgifter och någonett settrymma att
uppdelning sådana uppgifter olika register knappast kan före-av anses
ligga.

Vad skulle kunna skyddövervägas spridningär ett motsom av samman-
ställningar uppgifter inför offentligheten avslöjar enskildasav som per-
sonliga förhållanden. En bestämmelse skulle i så fall kunna införas i 4 kap.
brottsbalken Om brott frihet och frid. Diskussionsvis skulle följandemot
regel kunna skisseras.

Den med automatisk databehandling sammanställer uppgiftersom om
privata förhållanden och sprider dem dömes, det innebär olägen-annans om

het för den andre uppgifterna blir kända, för olovlig dataspridning till bö-att
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inte gälla densagda skall dockhögst månader. Deteller fängelseter omsex
meduttala sig eller det hänsynuppgifterna skyldigsprider är att annarssom

sprids.uppgifternaförsvarligtallmänt intressetill är attett

någon med fog kanobehagockså innefatta detskulle dåOlägenhet som
allmän-privatliv prisges tilleller hennesalltför mycket hanskänna avom

i betydligt vidareskulle detuppgifternaFörsvarligt lämnaheten. att vara
Försvarlighetsrekvisitet skulle innefattavid förtalsbrottet.omfattning än en

privatliv ochanspråk på skyddatenskildesmellan denavvägning ett
offentliga privatlivbelysakunnaexempelvis behovet att sompersonersav

uppgifter.förmåga sköta sinaexempelvis derastillbakgrund att
tryckfrihetsbrott ochocksåskulle i så falldataspridningOlovlig utgöra

yttrandefrihetsbrott.
skulle fungera iskisseradesådan denmodellEn settstort somsom nu
tryckfrihetsbrott. Endastför sanktionernuvarandedet motsystemet spo-

fråga åtal ochskulle det blitlagranta fallradiskt och i särskilt rätte-om
för ochskulle basmåste regleringengång. utgöraDet antas att pressensen

därför allmänhet blioch isjälvsanerande verksamhetetermediernas re-
självfallet offentlig verksamhet.gällermassmedier.spekterad i Detsamma

fritt.informationen flödaenskilda skulle troligenoch blandnäringslivetI
långt mindre kostnadermedförasin frihetskulle änSystemet nuva-genom

något det behovinte påSamtidigt skulle detrande reglering. sätt motsvara
många människor känner.personuppgifteransamlingskydd mot somavav

för regleringenmodell6.2.3 Valet nu av

regleringsmodell hänsyn tillvår mening bör vid valetEnligt ta storman av
många människor kännerförhållandetinställning.allmänhetens Det att

starktpolitisk demokratihantering iinför vissobehag är ett argu-enen
förbedömning verkarhanteringen. Sammareglera deni sig för attment

hante-lagstiftning efterflesta vilka hargjorts i de EU-stater,övrigt ha
HärtillEG-direktivetoch medoch iringsmodellen, EU antogs.attav

genomförai skyldigsitt medlemskap EUSverigekommer är attatt genom
på hanteringsmodellen.vilket byggerEG-direktivet,

påöverenskommelser byggerinternationellaförhållandena fleraDe att
vår har lagstift-särskilt i närhet,och flera länder,hanteringsmodellen att

också påbetydelse In-på modellen harbygger den sätt.ning ett annatsom
möjligttekniken detdentemationaliseringen ökar samtidigt görnyasom

sådanjordklotet.uppgifter hela Ieller flyttablixtsnabbt hämta överatt en
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miljö ligger det betydande värde i sig i lagstiftningen i olika länderett att
likartad. SverigeKan inte erbjudaär skydd vid hanteringensamma av per-

sonuppgifter andra länder, kan dessa försöka hindra sådana uppgif-attsom
förs till Sverige. På detta kan användningenöverter sätt teknik iav ny

ÄvenSverige hämmas. det för interna svenska förhållanden skulleom
finnas skäl övergå till missbruksmodell kan det såledesatt oavsetten -
Sveriges internationella åtaganden ändå ändamålsenligtmest attvara-

de flesta andra länder för detgöra fria flödet informationatt tryggasom av
1Uöver gränserna.

naturlig förEn grund människors för behandlingenoro av personupp-
gifter risken för de uppgifter finns skall felaktiga,är elleratt som vara vaga
subjektiva. Ett grundläggande krav på datahantering därför kravet påär
datas kvalitet. denDet behandlar personuppgifterär har bevis-som som
bördan för uppgifterna korrekta och han eller hon måsteär alltså kunnaatt
hänvisa till källor för uppgifterna godtagbara. EG-direktivetär ställersom

krav på uppgiftemas kvalitet. Sådanastränga krav naturligt led iär ett en
Ävenhanteringsmodell. de självfallet bör tillämpas i miss-ävenom en

bruksmodell det lagtekniskt svårare regleraär dem där.att
Som framgår föregående avsnitt finns det enligt vår mening ändåav

många skäl framför allt det inte ändamålsenligt regleraär han-att att en-
tering varje medborgare kan hålla med i vardags-snart sagt t.ex.som

för hanteringsmodellen i framtid måste åtminsto-rummet att övergesen-
såvitt angår små datasystem och verksamheten på Internet och liknande.ne

Som också framgått vi dock det kommer dröja innan tidentror att äratt
för övergång till missbruksmodellen. Den människor allt-mogen en oro

Övrigajämt känner för teknikens möjligheter måste respekteras. EU-stater
måste också vinnas för tanken på sådan övergång.en

Övervägande skäl talar därför för teknikoberoende lagstift-att en ny,
ning skydd för den personliga integriteten vid behandlingom av person-
uppgifter i dagens situation bör bygga på hanteringsmodellen och reglera

och under vilka förutsättningarnär det tillåtet behandlaär att personupp-
gifter. Vi önskar emellertid samtidigt diskussionen övergång tillatt om en
missbruksmodellen skall fortsätta. Inte minst det gäller inomnär EU:satt
institutioner vinna gehör för sådan tankegång gäller det tidigtatten vara

Vi förordar arbetet drivs vidare i lämpliga former. Vid lämpligute. tid-att
punkt bör Sverige initiativ till persondatalagstiftning moderntta en av mer

111 Jämför Blume,Peter Personregistrering, udgave, 1996, 283.rev. s.
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idetta initiativbevaras, börbörenhetligheten inom EUEftersomsnitt.
EG-direktiv.tillskapandethandförsta nyttettavavse

EG-lagstiftningsstrukturDen6.3 som

anvisardirektivet

på hante-och vilket byggergenomföraharSverigeEG-direktivet, attsom
13lagstiftningenl Direkti-struktur föranvisakanringsmodellen, sägas en

harmedlemsstaternafrån vilkahuvudprinciperantalbygger ettvet
föreskrivainom givnaskyldighetfalli vissaochmöjlighet att ramar--

står i direktivetdetharvad medlemsstaterna göra är,undantag; att som
preciseradirektivet drarden närmareinom5,artikel att uppsomram

huvudprinci-Blandtillåten.personuppgifterbehandling ärvillkorvilka av
kan nämnas:perna

fall.uppräknadetillåten ibarapersonuppgifterBehandling är sexav0
förbjuden.uppgifterkänsligaBehandling äravI

sker ochbehandlingdeninformationalltid fåskallenskildeDen somom0
uppgif-och rättelse,uppgiftertillgång till sinafåkunnapå begäran om

missvisande.ellerfelaktigaärterna
tilli förvägskall anmälaspersonuppgifterbehandlingautomatiskAll av0

tillsynsmyndighet.en

på denlagstiftningfrågaföregångsland ivaritharSverige ett person-om
EG-direktivet fårområde.databehandlingensochintegritetensliga ses som

pånivåSverige inspirerat. Denbl.a.utvecklingdenresultatett somav
fårtilldirektivet syftarintegritetenpersonligaskyddet för den ansessom

naturligtvisHärtill bidrarlagstiftningens.svenskadenså högväl somvara
gällerdetanglosachsiskochkontinental närför rättutgångspunktenatt

utgångspunk-den nordiskamedansekretesshandlingarmyndigheternas är
öppenhet.ärten

lagstiftningsproce-stånd eftertillkommitvisserligenharDirektivet en
allmäntkommit iochinnan Internetdelartill e-postdur ägtstora rumsom

ifrånsprungittidenundersålundaharutvecklingentekniskabruk. Den
håll ocholikakritik fråndetföranlederdirektivetlagstiftama. Som ärnu

obsolet.med kallatsochhar till

skall eller fårmedlemsstaternadirektivet talas detartiklar iflestade att112 I om
andra hänse-ellerprecisera i detbestämma ellerf6rbjuda,föreskriva, ena

endet.
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Goda skäl talar därför för direktivet bör ochatt kanskeöver till ochses
med arbetas i väsentliga hänseenden, efter de riktlinjer vi tidigare före-om
språkat. kanDet emellertid förutses ochöversynatt änen mer en omar-
betning kommer avsevärd tid i anspråk och säkerligenatt ta långt änmer
de år under vilka EU-medlemmartre skyldigaär genomföra di-som att
rektivet. Härtill kommer den svenska datalagenatt föråldradär än änmer
EG-direktivet och bör Reglerna i direktivetersättas.snarast säkerligenär
lika goda varje just tänkbar utformning hanteringsmo-som annan nu av
dellen. Som anfört förut bör vi i dagens läge välja sådan modell.en
Detta innebär visserligen persondatalag kommeratt till stånden som nu
kanske måste omarbetas inom tidsram fem till tio år. Att lagar påen av
områden såmed hisnande snabb utveckling IT-området i viss meningsom

förbrukningsvaraär dock något vi måsteär lära leva med.en attoss
Sverige driver med skärpa kravet på öppenhet inomäven EU:s ramar.

Offentlighetsprincipen djupt rotad i svenskär och grundlagsfästrätt är se-
dan tvåhundra år.än Ett övergivande den kommer inte i fråga. Attmer av
med hänsyn till EG-direktivet personuppgifter införa begränsningar iom
grundlagarna kan vi inte tänka I enlighet med vad anförs i avsnittoss. som

kan9 emellertid EG-direktivet förenas med offentlighetsprincipen. EG-di-
rektivet kan också i enlighet med vad anförs i avsnitt 10 förenassom- -
med grundlagsreglema tryckfrihet och yttrandefrihet.om

EG-direktivet, således inte oförenligtär med några väsentligasom
grundlagsfästa svenska intressen, bör därför i enlighet med Sveriges för-
pliktelser EU-medlem införlivas i svensk På någon punkt,rätt. där detsom

uppenbartär verkligheten i form snabb tekniskatt utvecklingav en
sprungit ifrån de förutsättningar under vilka direktivet tillkom, detsynes
möjligt rimlig tolkning direktivetatt undvikagenom en av en
rättstillämpning skulle kunna sig absurd. detNär sedantesom annars
gäller själva tekniken för genomförandet kan följande sägas.

visserligenDet i formellär mening EG-direktiv vissasant att ett anger
mål eller resultat skall uppnås eller förverkligas i samtliga EU-ländersom
och varje själv får välja hur dettaatt skall genomföras.stat praktikenI är
dock detta sanning med modifikation. EG-domstolen kräver nämligenen

den form medlemsstat väljer föratt genomförande effektivt säker-som en
ställer fullständig tillämpning direktivet på tillräckligt klart ochetten av
precist i syfte i de fall dåsätt, direktivet syftar tillatt skapa rättigheteratt
för enskilda så skall de berättigade kunna få full kännedom sina rättig-om
heter och kunna vid behov utnyttja dem inför de nationella myndigheterna.

bakgrundMot härav har domstolen underkänt försök åberopaatt exem-
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administrativa åtgärder tillräcklig formpelvis för genomförandesom av
lagstiftningskaraktänl 13direktiv av

innehåller EG-direktivet personuppgifterOtvivelaktigt bestämmel-om
frågamedborgarna rättigheter i integritetsskyddet. Direkti-ser som ger om

måste därför genomföras i form lagstiftning. Vi någonintevet av ser oss
återge direktivets innehållmöjlighet i lagtext i form än näraatt annan en

direktivets och struktur, med förbehållefterbildning de föran-textav som
fasthållande vid grundläggande svenska intressen.leds finns vi-Detettav

fördelar sig med EU-länderna med sina mångadare i inbördes kontakteratt
likartad lagstiftning.har såvitt möjligten

såledesSammanfattningsvis vi den svenska lagstiftningenattanser nya
följa EG-direktiveti bör den struktur anvisar och avvikelserstort attsom

finnsbör bara det särskilda skäl till det. avsnittI 12.1 berörsgöras när
lagstiftningstekniken i övrigt.

särskilt dom den maj i mål mellan kommissionen och Tyskland,113 Se 30 1991
C-361/88, punktECR 2567, 15.
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teknikoberoendeEn7 och generell
persondatalag

lagen bör teknikoberoende och såvittDen olika be-typervaranya avser av
handlingar ha tillämpningsområde EG-direktivet. inne-Dettasamma som

tillämpas påbär lagen bör all automatisk behandling personuppgifteratt av
påoch dessutom manuell behandling personregister. Behandlingav av

uppgifter juridiska omfattas inte den föreslagna lagen. La-om personer av
bör till skillnad från EG-direktivet generell och i princip omfattagen vara

sådant faller utanför gemenskapsrätten. privat användningäven Rentsom
personuppgifter bör dock frånundantas lagens tillämpningsområde.av

Förutsättningar7. 1

flesta bestämmelserna i datalagen gäller bara forDe personregister som
förs med hjälp automatisk databehandling. måste alltså frågaDetav vara

personuppgifter.114dataregister medettom
Datalagen gäller i princip för alla sådana personregister inom såväl den

privata offentliga sektorn; de särskilda registerförfattningamasom som
gäller vid sidan datalagen berörs i avsnitt krävsDet dock inte licensav
eller tillstånd för personregister enskild inrättar eller försom en person

bruk.115uteslutande for personligt
Enligt utredningsdirektiven utgå frånskall vi kommande lag skallatt en

teknikoberoende. framgår utredningsdirektiven inteDet änannatvara av
lagen skall omfatta bara personuppgifter och således inte uppgifteratt om

företag, dvs. juridiska personer.

114 iSe avsnitt 6 SOU 1993:10.närmare
115 Se SOU 1996:40 169 beträffande underrättspraxis rörande begreppet personligts.

bruk.
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gäller for sådan behandlingEG-direktivet personuppgifter ärav som
Direktivethelt eller delvis automatisk. gäller dock for behand-även annan

sådana uppgifter,ling manuell behandling de ingår i eller ärav om av-
ingåsedda i register, dvs. strukturerad samling uppgifter äratt ett en som

kriterier. Direktivettillgänglig enligt särskilda gäller inte för andra uppgif-
personuppgifter.änter

EG-direktivet omfattar behandling personuppgifter inom såväl denav
privata offentliga sektorn. Direktivet gäller dock inte sådanförsom upp-
giftsbehandling led i verksamhet inte omfattasutgör ettsom en som av

verksamhet på straffrättens område.gemenskapsrätten, Direk-t.ex. statens
för uppgiftsbehandlingtivet gäller inte heller enskild bedri-som en person

verksamhetled i privat eller har sambandett rent naturen avver som som
med hans eller hennes hushåll.

överväganden7.2

Olika7.2.1 behandlingartyper av

Datalagens tillämpningsområde såvitt de olika behand-är, typeravser av
lingar omfattas, väsentligt EG-direktivets. Datalagen gällersnävare änsom
bara för automatisk behandling dataregister, medan EG-direktivet gällerav
all automatisk behandling personuppgifter uppgifterna in-oavsettav om-
går i register och dessutom manuell behandling personregister.ett av-

det förhållandet datalagenBland bara gäller för dataregisterannat att
lagen framstår föråldrad med hänsyn till teknikutvecklingen.gör att som

Så personuppgift förtshar till datorformat ettor och nolloröversnart en
finns påi princip tekniska möjligheter otal och på mycket kortsättatt ett
tid behandla uppgiften tillsammans medden andra uppgifter någon-som

i världen har forts till datorformat. Ett exempel på detta deöver ärstans
pås.k. sökmaskiner finns och på någraInternet sekunder kansom som

sammanställning mängdproducera omedelbart tillgängliga dator-av enen
webbsidor världenlagrade dokument s.k. innehåller uppgifteröver som

visst.ex.om en person.
Härtill kommer kränkningen individs personliga integritetatt av en

regel blir sig eller lindrigare bara för hans ellerinte grövre attsom vare
hennes uppgifter finns registrerade i dataregister tillsammans medett en

andra kränkta individers; det kan dock givetvis finnas andra skälmassa
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för iaktta särskild försiktighet med uppgiftssamlingar omfattaratt som
mångaväldigt människor.

lagstiftning till skydd förEn den personliga integriteten bör såledesny
teknikoberoende i den meningen frågaden i automatisk be-attvara om

handling inte begränsas till dataregister, dvs. visst lagra ellersättett att
personuppgifterna. All automatisk behandling personuppgif-presentera av

bör, i enlighet med EG-direktivets tillämpningsområde, omfattaster av en
modernare lag. Liksom EG-direktivet bör den lagen omfatta inteny, nya

bara automatisk behandling personuppgifter i automatiskäventext utanav
behandling personuppgifter framgår bilder eller ljud. Också iav som av
denna mening bör den lagen teknikoberoende och således omfattanya vara

inlästa bilder på och inlästa bilder på pappersdokumentt.ex. personer som
personer.1 16innehåller textuppgifter om

personuppgifterAtt förs till datorformat innebäröver framgåttsom av
vad tidigare anförts särskilda möjligheter till avancerad behandlingsom
med åtföljande risk for oacceptabla integritetsintrång. det gårMen givetvis

otillbörligt kränka den personliga integritetensätt medatt ett även mer
gammalmodiga, manuella metoder. villDen något otillständigtgörasom
med personuppgifter skulle, lag bara omfattade automatisk be-om en ny
handling, kunna det för hand för kringgå skyddsreglerna.göra Dettaatt -
jämte vad anförs i utredningsdirektiven och vad gäller enligt EG-som som
direktivet talar för den lagen bör teknikoberoende i denatt ävennya vara-
meningen också behandling inte automatisk omfattas. Härtillatt ärsom
kommer användningen teknik i samhällsutvecklingen inteatt av ny
hämmas i regler gäller för såväl automatiskatt stort settgenom samma

manuell behandling personuppgifter.som av
All manuell behandling personuppgifter kan dock inte rimligenav om-

fattas lag. De osorterade telefonlapparna skrivbordet börav en ny ex-
empelvis kunna få ligga kvar oberörda lagen, liksom de uppgifterav som
finns i det mänskliga minnet. likhet medI vad gäller enligt EG-direk-som
tivet bör därför manuell behandling omfattas den lagen baraav nya om
uppgifterna ingår i eller avsedda ingå iär register, dvs. haratt ett- -

17strukturerats efter bestämda 1kriterier enskildasom avser personer.
Vi har således kommit fram till den lagen i enlighet med vadatt nya -

i utredningsdirektiven bör teknikoberoende och dettasom anges attvara-

116 I avsnitt berörs12.2.12 begreppen automatisk och ickenärmare automatisk be-
handling personuppgifter.av

117 Begreppet register berörs i avsnitt 12.2.8.närmare
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tillämpningsområde EG-direkti-vidabör hainnebär lagenatt somsamma
vet.

tillämp-föreslår får vidareviden laginnebärsagda ettDet att nya som
grundlagsbestämmelsen i kap.2 3 §krävs enligtvadningsområde än som
bestämmelsen innebär det skalldenregeringsformen;stycketandra att

personuppgifter med hjälpregistreringbehandlarfinnas lag avavsomen
justeradärför kunnaskulledatabehandling. Man övervägaautomatisk att

skall enligt denmed det skyddenlighetgrundlagsbestämmelsen i gessom
utredningsdirektivendet iEG-direktivet.och Trotslagenföreslagna ta-att

teknikoberoende skyddslagförslag tilllämna nämnsvi skalllas att enom
ingå i vårtgmndlagsbestämmelsen skullerörandeförslagdär inget attom

någotför inte lämnabakgrundendenVi haruppdrag. utar-stannat attmot
grundlagsbestämmelsen; ändring denändringtillförslagbetat avenav

enkellagteknisktövrigttorde förbestämmelsen attbefintliga settvara
till hurlämnat förslagredanhar dessutomDatalagsutredningenochgöra,

kunnaskullesådan ändring göras.en

juridiskaUppgifter7.2.2 personerom

bör hajuridiskafråganomfattakan inteVårt uppdrag personeromanses
uppgifterbehandlingautomatisk ellerskyddsärskilt mot av omett annan

personen.118 juridiskauppgifterBehandlingjuridiskaden om personerav
föreslår därförVi denEG-direktivet.iregleringenockså utanför attfaller

personuppgifter.119behandlingskall omfattalagen bara avnya

hittills generellliksomlagen börDen7.2.3 varanya

personuppgifterbehandlingsådaninte förgällerEG-direktivet ut-somav
omfattas gemenskapsrätten.inte Be-verksamhetled igör ett avsomen

Datalagenbegränsning.någon motsvarandeintefinnsdatalagenträffande
krimi-polisen ochförspersonregisterocksåprincipiomfattar t.ex.som av

tillämplig.generelltdatalagennalvården; är
tillämpnings-hänseende hari dettaEG-direktivet snävareEftersom ett

möjligtdetgenerella datalagen, göranuvarande ärområde den attän un-
direktivet. Föromfattassådant inteförlagenfrån dendantag avsomnya

118 utredningensomfattades denfråganansågDatalagsutredningenhellerInte att av
372.1993:10direktiv, SOU s.se

191 i avsnitt l2.2.7.personuppgift berörs närmareBegreppet
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sådana verksamheter inte omfattas direktivet, inom försvarett.ex.som av
och polisen, torde det i och för sig behövas särregler i ganska stor ut-
sträckning. Sådana nödvändiga särregler har med dagens meddelatssystem

särskilda registerförfattningar helt eller delvis denövertargenom som ge-
nerella datalagen avsnittse 8. Vi det nuvarande medatt systemetanser en

lag innehållergenerell grundläggande sådanaregler har fördelar attsom
behållas.det bör

lagen bör således liksomDen datalagen i dag gälla generelltnya - —
och i princip tillämpas på all behandling personuppgifter i samhället.av

7.2.4 Privat användning personuppgifterav

EG-direktivet omfattar inte privat användning personuppgifter.rent av
Också den nuvarande datalagen undantar privata personregister från krav
på tillstånd.licens och

fårDatortekniken i dag tillgänglig för och i Sverige;anses var en en
elektronisk telefon- adressbokoch kostar bara några hundra kronor. Det är
enligt vår mening bl.a. den bakgrunden inte rimligt låta lagstift-mot att en
ning aktuell karaktär omfatta privat användningäven rentav av person-
uppgifter. skulle kunnaDet otillbörlig kränkning dent.ex. ses som en av
personliga integriteten låta Datainspektionen få full insyn våraiatt rent
privata släktforskningsregister och adressböcker.

möjlighet EG-direktivetDen undanta privat använd-att rentsom ger
ning personuppgifter bör utnyttjas fullt finns vi det inteDetut.av som ser
anledning låta någon bestämmelserna i den lagen sådangälla föratt av nya
användning. Undantaget från lagen bör ha innebörd enligt EG-samma som
direktivet. avsnitt berörsI 3.2.4 innebörden direktivet på dennanärmare av
punkt

avsnitt har vi berört svårigheter6.2.2 de i formI löpandee-postsom av
för med sig vid tillämpningen EG-direktivet. kommu-E-posttext är ettav

nikationsmedel och den omständigheten personuppgifter vidarebe-att
fordras sådantmed medel i sig inget skäl inte tillämpa denutgörett att
föreslagna lagen på behandling personuppgifter sker och iav som genom
anslutning till sådan kommunikation. Om myndigheter, företag eller orga-
nisationer vidarebefordrar personuppgifter med saknas anledninge-post att

låtainte lagens bestämmelser behandling personuppgifter bli till-om av
lämpliga. gäller enskilda med användandeDetsamma lämnare-postom av
personuppgifter myndigheterna samlar in exempelvis för statistik.som
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vissaförslag undantagande ilagt framIT-utredningen har samman-om
datalagen.120 frågan bereds i särskild ord-från Denlöpandehang textav

sammanfaller förslaget medtill delpå den här;vi går inte inning och en
grundlagsskyddade yttranden. delför Förundantagvårt förslag egenom

framställning korrespondens ochavsnitt l2.l2.2.3föreslår vi under att av
kunnalöpande skallpromemorior ochframställning text genomannanav
förutsätterfrån anmälningsskyldighet. Viföreskrifter undantassärskilda att

så-all intern hanteringi praktikeninnebärså ske. Dettakommer attatt av
insyn den Datain-undandragenkommer ändana atttexter somannanvara

och företag.myndighetersystemtillsyn hosvid störrespektionen kan utöva
människor ienskildaemellertidkomplicerasSaken ävenatt numeraav

kommunikationer medforomfattning användersnabbt ökande e-post
aningnågon helstflertalet fallenskilda. sker iandra Detta attutan omsom

personuppgifterbehandlingbestämmelserföreslagna lagensden avom
meddelandet. finnspå det avsända Dettillämpligatänkas bliskulle kunna

korrespondens och vanlig brev-sådanmellanprincipiell skillnadingen en
korrespondens kan inteEG-direktivet privattillämpningväxling. En av

inte hellertillkomst och böravsedd vid direktivetsvaritharimligen
led i verk-därför hänföras till vadbörfråga. ärkomma i Den ettsom en

privatsamhet natur.rentav
företagmed myndigheter,enskildas korrespondenssakEn ärannan

sidan hänförasfall inte denkan iorganisationer.eller Den vart senare
dock så absurdtillämpning skulleVissprivattill vad är natur. varasom av

exempelvis tänkas detförnuftsskäl. kanDetden får avböjas attatt av rena
allvarliga beskyll-från enskilda medregeringskansliet inkommer brevtill

naturligtvis till-Sådana brev skallanhöriga ellerningar mot varagrannar.
nå-regeringskansliet elleroffentlighetsprincipen.enligt Mengängliga att

eller de anhörigaskulle särskilt informeramottagare grannarnaannangon
fråga myndigheter beva-mottagandet och ibehandlingden omsomom -

inte komma ikan naturligtvisoffentlighetsprincipenrandet enligt utgör-
någon särregle-så exceptionella fallemellertid härfråga. sigDet rör attom

anmälningarkan tilläggaserforderlig.inte kan Det närring att omanses
utanför EG-di-så faller de enligt artikel 3.2polismyndighettillbrott görs

särskildanationellt reglerastillämpningsområde och kanrektivets genom
närvarandeforRegisterutredningen Ju 1995:01registerförfattningar. ser

område.uppgifter inom polisensregistrerandetöver av

120 ff.1996:40 164Se SOU s.
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fysiskpersonuppgifterbehandlingdetdirektivet talasI av enavom
eller har sambandprivatled i verksamhet naturrentett somavperson som

förenkla valt iemellertid förharhushåll. Vieller hennesmed hans attatt
sådan behandlingtalabara ärpersondatalagenden föreslagna ettsomom

Någon saklig skillnad inteprivatverksamhet ärled i natur.rent av-aven
får sammanhanghushåll i dettanågonssamband medsedd. harDet som

arbetsgivareregistreringdenprivat t.ex.natur,rent som envara avanses
hushåll, inklusivehans eller hennesarbetar ide arbetstagaregör somav

assistenter.121personligaregistreringhandikappades av

Lagens7.2.5 namn

tillämplig ochgenerelltprincipielltsåledesskalllagenDen sett varanya
personuppgifterprincip all behandlingreglering iinnehålla utomavaven

ingå iavseddauppgifter ingår i ellerintebehandling ärmanuell attsomav
kortlag bör praktiska skälsådan generell haregister. En ettett namn,av

omfattar.orientering vad lagenomensom ger
lämpligt Detpersondatalagenkommit fram tillVi har är ettatt namn.

gäller lagdettanken i riktning, nämligenlederochkort rätt attär omen
fråga så-särskilt idata skall hanteras,uppgifterhur omom personer

sedan intepersondata"på uttrycketuppgifter finns data.dana Att an-som
betydelse,avgörandenågonbör inte hai själva lagtexten närvänds namnet

låter så mycketpersonuppgiftslagen sämre.pass
vipersondatalagen. Närskall hetalagenVi föreslår således denatt nya
visåledes den lagpersondatalageni det följande talar somnyaavsesom

föreslår.

121 lagenhushåll,utför i arbetsgivarensarbetstagarerörande sådant arbeteSe, som en
arbetstid i husligt arbete.1970:943 om m.m.
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Förhållandet särskildatill8

registerförfattningar

föreslårregisterförfattningama. Vide särskildaomfattar inteVårt uppdrag
gälla framför denregisterförfattningar skallsärregler idärför att per-nya

sondatalagen.

Bakgrund8.1

Datainspektionentillståndbehövs intedatalagennuvarandeEnligt den av
ellerriksdagenbesluthar inrättatspersonregisterför rege-avgenomsom

Datain-statsmaktsregister.register brukar kallasSådana§.ringen 2 a
måni den riksdagenföreskrifter för registretmeddeladockspektionen kan

personregisteroch §§.gjort det 6 18 Närinte har ärregeringeneller etta
Datainspektio-således undandragetdetförordning,ellerreglerat i lag är

föreskrifts-inspektionenseller mindretillståndsprövning och mernens --
licens-sittsjälv fritt bestämmafår inteDatainspektionen egett.ex.rätt. om

dataförordningen.register 3-6
mängd olika lagarpersonregister ibestämmelserdagfinns iDet enom

förordninganlzz höras innanDatainspektionen skallAvsiktenoch är att
beslutas.123 in-nödvändigt beslutetinteförfattningar Detsådana är attatt

iblandförordning, och detta kanellerfår formen lagregisterrätta ett av en
inte.124tillstånd ellerregister krävervissttill osäkerhetleda ettom

122 registerförfattningar,följande förkallas i detförordningar ävenlagar ochSådana
förteckningregister. Enhand reglerar överförfattningen i första än ettannatom -

bilaga till SOU 1993:10.finns 6registerförfattningarvissa som
123 regeldet uttryckligjanuari 1995 fannsden l1993/941217 22 FöreSe ens.prop.

Datainspektionen innan det in-in frånskulle hämtassärskilt yttrandeatt ettom
personuppgifter, 2.4.3.med känsliga avsnittstatsmaktsregisterrättades ett se

124 Wahlqvist, Datalagen medStefani Claes Kringfall refererasdeSe t.ex. som
89 ff.1989,kommentarer, s.
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År uttalade1990 regeringen målsättningen bör registeratt medattvara
antal registrerade och särskilt känsligt innehåll skall reglerasett stort ett i

lag.125 ansågKonstitutionsutskottet det allmänt betydelseatt ärsett storav
författningsreglering kommer till stånd i syfte stärka skyddetatt föratten

de registrerades integritet i samband med nödvändig registrering käns-av
liga uppgifter i myndighetsregister. förutsattesDet regeringenatt ägnar
fortlöpande uppmärksamhet frågan vilka register bör reglerasom som

stånd.126och åtgärder vidtas för sådana regleringar kommer tillatt att

uttalanden har ofta åberopatsDessa i lagstiftningsärenden. Påsenare se-
år har det tillkommit allt fler registerförfattningar. Som exempel kannare

nämnas:
Tullregisterlagen 1990:137 med anslutande förordning 1990:1790 prop.-
1989/90:40
15-18 lagen 1990:886 granskning och kontroll filmer och videogram med0 om av
anslutande förordning 1990:992; 8-9 §§
16 § insiderlagen 1990:1342 insiderregister med anslutande förordning0 - -
1996: utredningsregister1023 -
Lagen 1990:1536 folkbokföringsregister med anslutande förordning 1991:7500 om

1990/91:53prop.-
Lagen 1991:876 för betalningsförelägganderegister och handräckning med0 om
anslutande förordning l992:76 1990/912126prop.-
Förordningen 1992:1027 för strafföreläggande, förelägganderegister ord-0 om av
ningsbot, m.m.
Lagen 1993:747 sjukförsäkringsregister hos de allmänna försäkringskassorna0 om
med anslutande förordning 1993:836 1992/931193prop.-
Lagen 1993:825 riksdagens informationssystem Rixlexpersonregister i0 om
Förordningen 1993:982 bostadsbidragsregister se SFS 1995:10160 om numera
nedan
Förordningen 1993:1058 sjukvårdsregister hos Socialstyrelsen för forskning0 om
och statistik ocksåse SFS 1996:1293
Förordningen 1993:1153 redovisning studier vid och hög-universitet0 om av m.m.
skolor
Förordningen 1993:1270 förande samfällighetsföreningsregisterom av m.m.
Förordningen 1994:348 för skuldsaneringsärendenregisterom
Lagen pantbrevsregister1994:448 med anslutande förordning 1994:598om
Lagen 1994:459 arbetsförmedlingsregister med anslutande förordningom
1994:460 1993/94:235prop.-
Förordningen 1994:565 vårdnadsbidragsregisterom
Förordningen 1994:1283 lönegarantiregisterom
Lagen 1994:1517 social/örsäkringsregister 1994/95:8 med anslutande0 om prop.— -
förordning 1996:1037 register för vissa bidrag till barnom

125 Prop. 1990/91:60 58.s.
126 KU 1990/91:11 11.s.



Förhållandet till särskilda registerförfattningar 20739SOU 1997:

läkemedelbiverkningsregister angående1994:1521Förordningen om
främman-Utrikesdepartementets1994:1543Förordningen personregister överom

beskickningspersonalde staters m.m.
bostadstilläggsregister1994:1544Förordningen om

Riksrevisionsverketinomtillfälligt .statistikregister1994:1671Förordningen om
förmånerför kartläggning vissaav

alkohollagen 1994:1738kap.12
europeiskaFörordningen 1994:1933 intre.s.segrupperregister överom

officiell statistik med anslutande för-personregisteráför1995:606Lagen vissaom
1994/95:200ordning 1995:1060 prop.—

anslutande förordningmed 1996:12981995:743Lagen aviseringsregisterom -
1994/95:201prop.

bostadsbidragsregisterFörordningen 1995:1016 om
bostadsuppgifterprovverksamhet avseende hushålls- och1995:1536Lagen om

förordning 1996:434anslutandemed
med anslutande förordning 1996:435lägenhetsregister1995:1537Lagen om -

1995/96:90prop.
tillsyn hälso- och sjukvården1996:786lagen25-27 över prop.om -

ff.851995/961176 s.
ekonomiskaochriksdagsledamäters åtaganden1996:810 registreringLagen avom

1995/96:13KUintressen -
mellanvårdkostnaderför reglering1996:825Förordningen register vissaom av

EES-länder
1995:1221996/97:27 SOU1996:1 156 receptregisterLagen om prop.-

folkbokfö-frånuppgifterutlämnande1996:1306 tillfälligtFörordningen ettavom
ringsregister

fingeravtryckinvandrarverkhos StatensFörordningen 1996:1389 register överom

registerförfattningar,rörandeutredningarvidare flera färskafinnsDet nya
t.ex.:se

l996/97:70ocksårostlängdsregister;1994:30SOU se prop.
socialtjänstregister1995:86SOU

och vårdregisterhälsodataregzlsterSOU 1995:95
.sjiukvårdspersonaDhalso- ochSOU 1995:147 register över

ochkriminalunderrattelseregister DNA-register1996:35SOU
kriminalvårdsregister1996:19Ds

socialhirsakringsregisterlag1996:70 nyDs
rallspsykiatrisklforskningsregister1996:72SOU
teleadresasregister1996:94SOU

Tullverkets brottsregister1997:2Ds
fastighetsdataregister1997:3SOU

närvarande,registerförfattningar utreds forOch t.ex.:senya
jämföroch 1996:22,1995:38Registerutredningen lul995z0l, dir. prop.

1994/95:144
dir. 1996:14Pliktregisterutredningen 1996:03,Fö
dir. 1996:43Grunddatabasutredningen Fi 1996:06,
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Bulvanutredningen Ju 1996:06, med uppdrag bl.a. utreda frågan ägarregisteratt0 om
avseende fåmansbolag, dir. 1996:55
Register för skattebrottsutredningar, dir. 1996:890

utredningEn offentligt bostadsrättsregister Ju 1996:10, dir. 1996:108etto om
En bestämmelserna inom trañkregisterområdetöversyn K 1996:06, dir.0 av
1996:117

pågårDet vidare diskussioner informationshantering inom s.k.t.ex. om
Europol-samarbete.

Datalagsutredningens förslag innebar med särskilda regis-att systemet
terförfattningar finnasskulle kvar vid sidan den lag utredningen fö-av som
reslog.127

har påDet tid förts fram kritik med mängd sär-mot systemetsenare en
skilda registerförfattningar. Toppledarfomm ansåg författningsmetodi-att
ken ologisk och föreslog behovet de befintliga registerförfatt-attvar av
ningarna skulle Några registerförfattningar enligtomprövas. nya nuva-
rande modell borde, enligt Toppledarforum, inte införas, undan-även om

kunde förtänkas mycket speciella verksamheter, såsom säkerhetspoli-tag
sjukvården.128och delar Skälen för ställningstagandet attsen av var me-

todiken med registerförfattningar ansågs omständlig och tidsödande.
Systemändringar detalj karaktär, på grundäven ändringar i verk-t.ex.av av
samheten eller den tekniska utvecklingen, måste ofta föregås ändringar iav
registerförfattningen, och detta tid och kräver inom riksdagen,tar resurser
regeringen och den berörda myndigheten. Angelägna projekt kan försenas

av.129eller inte bli

Överväganden8.2

8.2.1 De särskilda registerförfattningarna omfattas inte av
vårt uppdrag

Vi har i uppdrag total revision den generella datalagen.göra Deatt en av
särskilda registerförfattningarna inte vårai utredningsdirektiv.nämns Re-
geringen har sedan våra utredningsdirektiv beslutades tillsatt flera utred-

127 Se sou 1993:1o 165 ff.s.
128 LEXIT Förstudie, 1995, 42.s.—
129 LEXIT Förstudie, 1995, 37s.—



register/författningar 209Förhållandet till särskilda1997: 39SOU

registerförfattningar ochförslag tillbl.a. lämnauppdragmedningar att
mål-från årprincipiella uttalandena 1990hänvisat till dedärvid attom

antal registrerade ochmedregisterbör sär-sättningen ettett stortattvara
lag.130regleras iinnehåll skallkänsligtskilt

övervägandenkonstateravi intebakgrunden kanden änMot attannat
lik-utanför vårt uppdrag,registerförfattningama fallersärskildarörande de

nöd-förefaller dockEuropol.informationshantering inom Dett.ex.som
föreslår särregler ivi halagstiftningmed denvändigt ävenatt somnya

särreglering lämpligen bör beslutasnivåpå dennafall; vilkenvissa av-
detmyndighet ankommernågon kompetentellerregeringenriksdagen, -

påinte överväga.attsagt osssom
så-alltså intebetänkandeoch förslag i dettaVåra överväganden avser

områden där det i särskildheller desärreglerat och intei dagdant ärsom
personuppgif-behandlingregister ellerrörandereglerordning övervägs av

ter.

från lagstiftningen för särskildagenerelladenUndantag8.2.2
registerförfattningar

föreslårvi börden persondatalagkommit fram tillsåledesVi har att som
deninte berörs.särregleringen Iinnehålla bestämmelse innebär attsomen

alltsåstatsmaktsregister, kommerfinns förnågon särreglering intemån ett
Datainspektio-för det registret. Liksom i dag börgällapersondatalagen att

beträffande särreglerade statsmakts-tillsyni princip ha ävenutövaattnen
såsom i vissa fall inomspeciella situationer,det idockregister, t.ex.att

finnas anledning ha särreglerSäkerhetspolisen, kanellerförsvaret att om
i avsnitttillsyn berörsDatainspektionensFrågantillsynen. närmareom

12.14.1.
för sådana registernuvarande datalagen gällerdenUndantaget i som

föreslårregeringen. Vibeslut riksdagen ellerhar inrättats avgenom
bestämmel-förordning skalli lag ellersärregleremellertid bara övertaatt

i dag kanriksdagen och regeringenpersondatalagen. Atti den nyaserna
delvis inte gällermed verkan datalagenregisterinrättabesluta attattom

tillförordning har bara lettförfattning lag ellerpå sätt änannat engenom
myndighet i prakti-för registervad gäller,osäkerhet t.ex. som enom som

ålagts den beslutfullgöra detförken behöver upprätta att avsom genom
från persondatalagenavvikelser denregeringen. Om vissariksdagen eller

130 och 1995:120.dir. 1995:96Se
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skall för statsmaktsregister, det för övrigt lämpligtgöras är detta över-att
i den ordning normalt gäller förvägs författningar och det i för-attsom

fattning preciseras vilka avvikelser Detta gäller sådanaävensom avses.
för.131register riksdagen själv bör inför ikraftträdandetDetsom av per-

sondatalagen vilka beslutgöras medöversyn särregler fortfa-en av som
rande kan gälla.

Persondatalagen kommer anpassad till Sveriges skyldigheter påatt vara
grund EG-direktivet. finns inte någonDet garanti för de befintligaattav
särskilda registerförfattningama det. Vi har föreslåär övervägt sär-att en
skild bestämmelse i persondatalagen innebörd särregler i lag ellerattav
förordning få framförskulle gälla den EG-anpassade lagen bara i dennya,
utsträckning särreglema inte strider vad följer EG-direk-motsom som av
tivet. Om det skulle finnas någon bestämmelse i registerförfattningen som
inte förenlig med vad följer EG-direktivet,är skulle alltså densom av nya
lagen och inte EG-direktivet direkt gälla. Den EG-anpassade lagennya- —
skulle således förses med s.k. EG-spärr beträffande avvikande lagstift-en
ning. Liknande EG-spärrar förhindrar enligt EG-rätten otillåtna avvi-som
kelser från grundläggande, EG-anpassad lagstiftning finns på andra hållen
i lagstiftningen såvitt kol1ektivavta1.132otillåtna avvikelseravser genom

finns dockDet exempel på motsvarandeäven EG-spärr i grund-en
läggande, EG-anpassad lag direkt sikte på enligt EG-rätten otill-tarsom
låtna avvikelser myndighetsforeskrifter.133förordningar ochgenom

Det emellertid nödvändigtär de befintliga registerförfatt-överatt se
ningarna innan den lagstiftningen börjar tillämpas på deras respektivenya
områden. Registerförfattningama måste till såväl EG-direktivetanpassas

den föreslagna persondatalagen. Registerförfattningama bygger påsom att
den generellt tillämpliga datalagen fyller där det inte finns särregler, ochut

datalagen bytsnär persondatalagen med delvis andra regler ochut motnu
terminologi, måste givetvis vissa justeringar ske i registerförfatt-annan

ningarna för in dem i den grundläggande rättsligaatt miljön.passa nya,

131 Jämför lagen 1993:825 personregister i riksdagens informationssystem Rix-om
lex och lagen 1996:810 registrering riksdagsledamöters åtaganden ochom av
ekonomiska intressen.

132 tredjeSe 2§ stycket lagen1 l982:80 anställningsskydd och 4§ andraom
lagenstycket 1976:580 medbestämmande i arbetslivet SOU 1993:32 ochom

l993/94:67 SOU 1994:83 och 1994/95:102 3§ fjärdesamt samtprop. prop.
arbetstidslagenstycket 1982:673 SOU 1995:92 och 1995/96:162.prop.

133 lagen 1974:l3 vissaSe 25 § anställningsfrämjande åtgärder den s.k. främ-om
jandelagen och därtill SOU 1994:83 126 1994/95:102 76samts. prop. s.



registerförfattningarFörhållandet till särskilda 21 1SOU 1997: 39

inför direktivet inte behöverbestämmelsernasvenskadeEftersom som
pågår oktoberpersonuppgifter i 1998på behandlingartillämpas somav
finns det viss respitavsnitt 12.15,år sepå hösten 2001förrän närmare en

registerförfattningar.befintliga Dettasådanför översyngöraatt aven
omfattande arbete. Vi förutsättermycketblivisserligenkommer ettatt

eftermåste tillämpas denEG-direktivetmed innandet hinns över-dock att
gäller.gångstid som

svår-komplicerade reglerantalinnehåller ärDirektivet ett stort som
för-bör med fog kunnamyndigheter.och Dessaför enskildatillämpade

medkraftiförordningarlagar och överensstämmersig de ärvänta att som
det finns intedirektivet,visserligenhand gällersistaEG-direktivet. I men

några komplikatio-medförapraktiken kommeridettaskäl attatt anta, att
någonmedföraså fall bara skapaskulle iEG-spärr attEn utanoroner.

föreslå någonanledningfunnitdärför inteVi harmotsvarande attnytta.
persondatalagen.iEG-spärr

bestämmelsergäller dedetviharPå motsvarande närsätt resonerat
uppgif-skyldiga lämnaenskildaellermyndigheterinnebär är utattattsom

persondata-ter.134 föreslagnaEG-direktivet och dentillMed hänsyn att
får utlämnan-personuppgifter bara skeutlämnandeinnebärlagen att omav

samlades in seuppgifternaändamål vilkaformed deoförenligtdet inte är
kannågot intebestämmelsermåste dessa över,avsnitt 12.4.3 an-somses

uppdrag.omfattat vårtavses

registerförfattningarDatainspektionen skall höras när8.2.3
beslutas

till tillsyns-medlemsstaternaEG-direktivet skalliartikelEnligt 28.2 attse
sådana författ-hörsDatainspektionenSverigedvs. i närmyndigheten --

fri- och rättigheterenskildaskyddetutarbetasningar rör personersavsom
personuppgifter.behandlingpåmed avseende av

134 misshandelanmälansocialtjänstlagen 1980:620 motSe 71 §t.ex. m.m.om
allvarligavissaskyldighet anmälaförordningen 1982:772ochunderåriga attom
myndig-finnsalla de reglersjukvårdeni hälso- och attskador samt som omm.m.

dessaoch beslut. Isina domarunderrätta varandradomstolar skallochheter om
frånkunna utgåprövning tills vidareingående att ettfall dockbör utan meraman
artikelenligt 7personuppgifter i allmänhetgällerdetutlämnande tillåtet närär e

personuppgiftergäller känsligamyndighetsutövning och detintresse,allmänt när
skall dock undantagfalletdetviktigt allmänt intresse. Iartikelenligt 8.4 senare

enligt artikel 8.6.kommissionenanmälas till
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uttryckligEn motsvarande bestämmelse i datalagen avskaffades på
förslag135Datalagsutredningens 1995.136den januari1 Avsiktenper var

avskaffandet på intet skulle innebära någon lättnadsättatt i kravet på re-
missbehandling förslag till statsmaktsregister även syftet medav nya om
avskaffandet i och för sig minska Datainspektionens arbetsbörda.attvar

kap. regeringsformenI 7 2§ finns bestämmelse behövligaatten om
upplysningar och yttranden skall hämtas in vid beredningen regerings-av
ärenden. bestämmelsenDen bör tolkas i belysning vad krävs enligtav som
EG-direktivet. regeringen i frågaNär registerförfattning beslutarom en en
förordning eller initiativ till lag, finns det således enligt vår meningtar en
tillräckliga garantier för Datainspektionen hörs på det krävsatt sätt som
enligt direktivet.

Någon motsvarande s.k. remisskyldighet finns inte det inom riks-när
dagen initiativ till registerförfattning, reglering riksda:tas t.ex.en om av

register.137 kap.I 4 lO § riksdagsordningen finns det dock be-gens egna
stämmelser statlig myndighet Datainspektionen skyldigatt t.ex. ärom - -

lämna upplysningar och sig riksdagsutskott begär detnär ochatt yttra ett
sådana upplysningar och yttranden huvudregel skall hämtas inattom som

minst fem utskottsledamöter begär det.om
får förutsättasDet riksdagen särskild bestämmelse dettaatt utan en om

till Datainspektionen har hörts på det EG-direktivet kräveratt sättser som
registerförfattning beslutas efter initiativ inom riksdagen.när etten

såledesVi det inte nödvändigt med hänsyn tillär EG-direkti-attanser
åter införa den bestämmelse obligatoriskt yttrande från Datain-vet att om

spektionen avskaffats.som nyss

135 Se sou 1993:10 173s.
136 1993/94217Se 22 och SFS 1994:1485.prop. s.
137 Jämför 1992/93:32, beträffandeKU personregister i riksdagens inforrnationssys-

Rixlex, och 1995/96:13, beträffandeKU registrering riksdagsledamöterstem av
åtaganden och ekonomiska intressen.
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Förhållandet till9

offentlighetsprincipen

offentlighetsprincipen enligt kap.2EG-direktivet medförenagårDet att
denklargöruttrycklig bestämmelseföreslårViTF. att person-nyasomen
myndigheternasskulle inskränkadetskall tillämpas,intedatalagen om

föreslåskap. Vidarepersonuppgifter enligt 2 TF.lämnaskyldighet utatt en
myndighet bevararhindrarlagen intebestämmelseuttrycklig attatt enom

arkivmyndig-handarkivmaterialuppgifter ellerallmänna tasatt enom av
het.

Inledning9.1

den berörsvåra förslag rörandeochoffentlighetsprincipenInnebörden av
för-vi baraavsnitt berörbetänkandet. dettadelen Iandrai dennärmare av

utred-enligtoffentlighetsprincipen,å sidanmellanhållandet somena
personda-sidan denoch å andraskall förändras,inteningsdirektiven nya

dockskull börsammanhangetsföreslår och EG-direktivet. Förvitalag som
här nämnas

svensk medborgareför varjeinnefattaroffentlighetsprincipen rättatt en0
i denpersonregister,inklusivehandlingar,allmännadel ut-taatt av

gäller sekre-för vilkainnehåller uppgifterhandlingarna intesträckning
ochkap. TF2 1-2tess

allmänhet harhandlingar iallmännafå delden begär att taatt avsom0
TF.2 kap. 14 § 3få st.rätt att anonymvara

grundlag härfinns idem näm-andra reglerfrågabör iVidare än somom
skall hapraktikenoffentlighetsprincipen iförmyndigheterna attattnas —

skyldigamåstenågot värde attvara-
t.ex.verksamhetenföruppgifter betydelsedokumenterahandlingari av0

datalagen,och §verksförordningen 14förvaltningslagen, §31§15
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registrera och strukturera sina handlingar så kan hitta bland dematt0 man
15 kap. sekretesslagen och
bevara sina handlingar i tillräcklig utsträckning i arkiv arkivlagen.0

Datalagsutredningen kom fram till vissa bestämmelser i års1992 för-att
svåraslag till EG-direktiv eller omöjliga förena med offentlighets-attvar

principen.133 Sverige emellertid,har bl.a. efter inträdet i EU, tagit aktiv del
i de fortsatta förhandlingarna EG-direktivet och hårt för få tillagerat attom
stånd sådana lösningar direktivet inte står i motsättning till den svenskaatt
offentlighetsprincipen. På flera punkter avviker den direktivtextenantagna
från års förslag. Sverige1992 har också lyckats få in bestämmelse i in-en

till direktivet klargör det möjligt vid genomförandetäratt attgressen som
direktivets bestämmelser hänsyn till principen allmänhetensta rättav om

till tillgång till allmänna handlingar punkt 72. utredningsdirektivenAv
framgår vidare det den svenska regeringens bedömningär det i EG-att att
direktivet inte finns någon bestämmelse står i strid med tillämp-som en
ning den svenska offentlighetsprincipen. Vi det möjligtäratt attav anser -

bakgrund den uttryckliga bestämmelse har tagits in i punkt 72mot av som
i ingressen -tolka bestämmelserna i EG-direktivet på sådant detsättett att

grundlagsfäst eller särskilt betydelsefullt beträffandeär offent-som annars
lighetsprincipen kan behållas.

9.2 Utlämnande personuppgifter enligtav

offentlighetsprincipen

grundlagsfästaDen delen offentlighetsprincipen utlämnandetrörav av
personuppgifter, finns i allmänna handlingar, till obestämd kretssom en

Övriga inledningsvis nämnda regler skyldighet doku-mottagare. attom-
registrera och arkivera i och för sig förutsättning förutgörmentera, atten-

den grundlagsfästa delen offentlighetsprincipen i praktiken skall ha nå-av
stårvärde. det samtidigt klartMen Sverige inte med hänvisning tillgot att

offentlighetsprincipen och vad i punkt i ingressen72 till EG-di-sägssom
rektivet kan undanta all registrering personuppgifter inom den offent-av
liga sektorn. den utsträckningI viss personregistrering inte kan till-som en
låtas enligt EG-direktivet, kommer det alltså inte finnas något för all-att

påmänheten titta med stöd offentlighetsprincipen.att av

138 Se SOU1993:10 85 ff.s.
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påEG-direktivetbeträffandekanvår meningEnligt resoneraman
denpersonuppgifter med stödutlämnandegällerdetandefölj närsätt avav

offentlighetsprincipen.grundlagsfästa
gmndlagsfästa offent-stöd denmedpersonuppgifter lämnasAtt ut av

sådan behandlingoch för sigilighetsprincipen är att av per-anse som en
EG-direktivet.omfattassonuppgifter avsom

samlas in förpersonuppgifter skall sär-framgårbartikel 6.1Av att
uppgif-behandlingändamål ochangivnauttryckligtskilda, att avsenare

ändamål för vilkamed deoförenligtpåfår skeinte ärsättettterna som
Europarådets data-också enligtsamlades in;ursprungligenuppgifterna

automatisk data-personuppgifter förskallartikel bskyddskonvention 5
påanvändasändamål och intesärskilda sättförlagrasbehandling ett som

myndig-vår uppfattning kanändamål. Enligtdessaoförenligt medär en-
offentlighetsprincipenmed stödpersonuppgifterutlämnandehets avav

vilka uppgifternaändamål förmed deoförenligtinte ursprung-varaanses
och fårframgår grundlagenOffentlighetsprincipenin.samladesligen av

myndig-förvaltningsverksamhetallintegrerad delutgöra somavenanses
åt.sigheterna ägnar

behandlas, lämnaspersonuppgifter fårframgår ut,artikel t.ex.7Av att
åvilar denförpliktelserättsligfullgöraförnödvändigtdet är att somenom

led iarbetsuppgiftfullgöraför ärellerregisteransvarige ettatt somen
regis-registeransvarige. Dedenutförsmyndighetsutövning avsom -

grundlags-följa bl.a.förpliktaderättsligtmyndigheternateransvariga är att
ocksåutlämnandetochhandlingar, ärutlämnande allmännareglerna avom

alltså tillåtet enligtUtlämnandetmyndighetsutövning.deras ärled i ar-ett
tikel

princippersonuppgifter skall ikänsligautlämnandeBehandling av--
tilltillåtet hänsynemellertidartikelenligt Det ettförbjudas är att av

lämpligafinnsfrån förbudet, detundantagintresseallmäntviktigt göra om
den grund-ske enligtutlämnande kanartikel 8.4. Attskyddsåtgärder -

intresse.svenskt allmänt Deviktigtoffentlighetsprincipenlagsfästa är ett
känsligasådanamedförsekretessbestämmelsemasvenska att personupp-

denlämnasinte kommerpraktikenartikel ii 8gifter utatt omsom avses
Sekretessbe-utlämnandet.negativtdrabbasskadas ellerenskilde kan av

iskyddsåtgärdersådana lämpligafårstämmelsema utgöra som avsesanses
undantagföreskrivahinderalltså ingetfinnsEG-direktivet. ettDet mot att
artikelpersonuppgifter i 8behandlingprincipiella förbudetfrån det mot av

offentlighetsprincipen. Detmed stödskerutlämnandeför sådant avsom
artikelenligt 8.6.kommissionenanmälas tillmåste dockundantaget
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När uppgifter viss samlas frånin den berörde själv, skallom en person
enligt artikel den10 information lämnas nödvändig förär till-attsom- -

försäkra den registrerade korrekt behandling, exempelvis informationen
mottagarna eller de kategorier uppgifterna. Informationmottarom som

behöver dock inte lämnas i den mån den registrerade redan känner till in-
formationen. artikel finnsI det11.1 motsvarande bestämmelser för det
fallet personuppgifterna inte har samlats in från den registreradeatt själv

hämtats från något håll. Eftersom offentlighetsprincipenutan annat inne--
bär och kan få personuppgifter och den fåratt ut uppgifternaattvar en som
i princip har kan denrätt myndighetatt samlar invara anonym, som per-
sonuppgifter inte lämna information till vilka uppgifterna kanom personer
komma lämnas Däremot kan information givetvisatt lämnasut. attom
uppgifterna kan komma lämnas enligt offentlighetsprincipenatt till denut

begär det. Härigenom får de registrerade på det direktivet kräversättsom -
information till vilka kategorier uppgifterna kanmottagareom av som—

komma lämnas Eftersom utlämnande enligt offentlighetsprincipenatt ut.
sedan lång tid tillbaka föreskrivits i svensk grundlag, kan det vidare förut-

allmänheten redan kännersättas till den informationen.att Därför torde det
inte helt nödvändigt lämna information i detta hänseende.attvara

Enligt artikel 13.1 det tillåtet för medlemsstaternaär nöd-göraattg
vändiga undantag från bl.a. bestämmelserna i artikel 6.1, 10 och med11.1
hänsyn till skyddet den registrerades eller andras fri- och rättigheter.av -
Rätten för och få del allmänna handlingar medatt ta stöd denvar en av av
grundlagsfästa offentlighetsprincipen sådan rättighetär kan göraen som
det befogat med undantag.

Som framgått det anförda finns det goda möjligheter förena denattav
grundlagsfásta delen offentlighetsprincipen med bestämmelserna i di-av
rektivet. Vi det för inte någon tvekan skallatt uppkommaattanser om-
hur den lagstiftningen förhåller sig till grundlagen bör införasnya ut-en-
trycklig bestämmelse den persondatalagen inte skall tillämpasatt iom nya
den utsträckning det skulle inskränka myndighets skyldighet lämnaatten

TF.139personuppgifter enligt kap.2 bestämmelsen,ut Den omfattarsom
känsliga personuppgifter,även bör anmälas till kommissionen enligt arti-

kel 8.6.

139 Hur EG-direktivet förhåller sig till andra bestämmelser i tryckfrihetsförordningen,
dvs. bl.a. bestämmelserna tryckfrihet och skydd för den lämnar uppgif-om utsom

till berörs i avsnitt 10.ter pressen,
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myndigheteruppgifter hosRättelse9.3 av

få reda påi princip haroch rättinnebärOffentlighetsprincipen attatt var en
ärendeutgångenbestämtfaktiskt har oavsettuppgifter ettde omavsom

enskilde harfullständiga; denoch rättriktigaobjektivtuppgifterna ärsett
beslutsunderlag.dåligtfå även ettatt se

grundläggande kravdetEG-direktivetc-d i är attartikel 6.1Enligt ett
riktiga och,adekvata, relevanta,personuppgifternabehandlade ärde om
artikel b haenligt 12skall vidareregistreradeaktuella. Dennödvändigt,

ibehandlatsinte haruppgifterfå sådanafallförekommandeirätt somatt
blockera-ellerutplånaderättade,i direktivetbestämmelsernamedenlighet

artikelEnligtfelaktiga.ofullständiga elleruppgifternasärskilt ärde, om
nödvändiga undan-for medlemsstaternatillåtet göradockdet att13.1 ärg

till skyddetmed hänsynartikel och 12i 6.1bestämmelsernafrån bl.a.tag
rättigheter.andras fri- ochellerregistreradesdenav

tordeavsnitt 12.8. Detiberörsrättelse närmareBestämmelsen m.m.om
korrigeringsmetodvilkenbestämmamedlemsstaternatill attuppvara -

fall.användas i olika Detskallblockeringellerutplånanderättelse, som—
ansvarigelåtafrån denmedlemsstatenhindraringet attvidarefinns som

ske.140så börmetod. Viväljabehandlingenför attanser
frihetpersondatalagenenligt densåledes attharmyndighetEn nya

skalluppgifterofullständigaeller rättas,missvisandefelaktiga,välja om
fårgivetvis intemyndigheteninnebärblockeras. Dettautplånas eller att

skulle stridadethandling,uppgift i allmänutplånavälja att t.ex. omenen
såledeskorrigeringsmetod kanValetbestämmelser. styrasandra avmot av

enligtefter.sig Detharmyndigheten ärbestämmelser rättaandra attsom
i dendettapåpekandeuttryckligtmednödvändigtintevår mening ett om

förtydligaförlämpligtdetkanpersondatalagen. attDäremot attvaranya -
förordning.anslutandeipåpekandesådantin ett-ta en

missvisan-felaktiga,ursprungliga,deninnebäruppgiftAtt atträttasen
förhållan-deuppgiftuppgiften rättaofullständigaeller ersättsde omav en

pånågot kravfinns intekompletteras. Detuppgifternadena eller att annars
till denutplånas. bör ärskall Detuppgiftenfelaktigaden somuppatt vara

endaskallrättelsen Dethur göras.behandlingenansvarig for avgöraatt
det i allautplånasuppgiften intefelaktigaden attkravet är om —-

uppgiften harfelaktigadenframgåskall ersattsklartsammanhang att av en

140 olagligt behandladefåhatillsynsmyndigheten börmöjligheterVilka att person-
i avsnitt 12.14.1.utplånadeuppgifter tas upp
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uppgift och vilka de förhållandenarätta Något hinderär.annan mot att
med stöd offentlighetsprincipen lämna den tydligt markerade felak-utav
tiga uppgiften jämte de riktiga uppgifterna och upplysning den rättelseom

skett finns inte. tordeDet denna rättelsemetod myndighetersom ivara som
använda.141allmänhet bör För offentlighetsprincipens syfteatt möjlig-att

kontroll myndigheternagöra skall kunna tillgodoses det nämligenären av
viktigt felaktiga uppgifter inte utplånas. Regeringenatt kan och bör i- -

anslutande förordning meddela föreskrifter hur myndigheteren när-om
bör gå till vid rättelse, föreskrifterväga dent.ex. ursprungligamare attom

uppgiften inte skall utplånas väl tydligt markeras ochsättettmen att
rättelsen skall dateras och signeras behörig tjänsteman.av

Den tredje metoden blockering får innebära bl.a. de block-attanses- -
erade uppgifterna inte får lämnas till tredje och uppgifterna iut allaattman
sammanhang skall förknippade med tydlig information devara ärattom
spärrade och anledningen till Blockeringspärren. kan användast.ex. när
det inte naturligtär felaktig uppgift,rätta exempelvisatt denär rättaen
förhållandena inte kan utredas; det står klart uppgiftt.ex. att atten om en
viss har fått sjukhusvård felaktig, det kanär inte utredasperson men vem

vård.142i fåttstället Enligt vår mening det lämpligtär medsom ut-en
trycklig bestämmelse blockeringen inte hindraratt myndighetattom en

lämnar den blockerade uppgiften jämteut uppgifter rörande blockeringen
med stöd kap.2 ViTF. föreslår med stöd artikel i13.1 EG-direk-av av g-
tivet sådan uttrycklig undantagsbestämmelseatt in i dentasen nya- per-
sondatalagen.

Enligt vår mening förefaller det ändamålsenligt regeringen iatt en an-
slutande förordning in de föreskrifter för myndigheternastar val korri-av
geringsmetod behövs.som

9.4 Myndigheternas arkiv

Det nuvarande för bevara myndigheternas handlingarsystemet att innebär
varje myndighet hand sina handlingar,att efter dettar hand-ävenom att

läggningen ärende avslutad. Efterär lämnasett handlingarnaett tagav
till arkivmyndighetöver för långtidsförvaring.en

141 Bestämmelser vissa uppgifter inte får ändrasatt 6 kap. 8 § andra styckett.ex.om -
rättegångsbalken -torde inte hindra rättelse på det beskrivits.görsatt sätt som nu

142 Jämför NJA 1994 A
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arkiv-bl.a.enlighet medihandlingarsinabevararmyndigheternaAtt —
möjlighe-förbetydelseharförfattningaranknytande sagtmedlagen som-

finnsoffentlighetsprincipen. Detgrundlagsfástadenutnyttjaattten
Datain-i beslutochregisterförfattningarolikaiocksåemellertid avt.ex.-
efterskyldigamyndigheternapå är attexempelmångaspektionen att en-

integriteten.personligatill denhänsynuppgiftergallraförstöratid av
tillhänsyngallraspersonuppgifter börutsträckningVilkeniFrågan avom

baravil2.4.6.2. Häravsnittvi iberörintegriteten tarpersonliga uppden
möjligtdetfråganbetydelsefulla är attoffentlighetsprincipenförden om

hand-myndigheternasbevarafornuvarandedet attbehålla systemet
lingar.143

församlas inpersonuppgifterskallEG-direktivetb iartikel 6.1Enligt
får inteBehandlingändamål.berättigadeochangivnauttryckligtsärskilda,

ursprungli-med deoförenligtäruppgifterna sättske ett somavsenare
ochstatistiskahistoriska,förbehandlingändamålen. Senareangivnagen
inteuttryckligenvadenligtdockändamål skallvetenskapliga angessom

med-förutsättsändamålen. Detursprungliga attdemedoförenliganses
skyddsåtgärder. Personupp-lämpligabeslutarfalli dettalemsstatema om

nödvän-så detlängebaralagras ärartikel 6.1enligtvidare,fårgifterna e,
behand-medändamålenellerursprungligadetillhänsynmeddigt senare

för histo-perioderunder längrelagraspersonuppgifterlingen. För som
vidtamedlemsstaternaändamål skallvetenskapligaochstatistiskariska,

skyddsåtgärder.lämpliga
tillåtenalltidmåste vidarepersonuppgifternaBehandlingen en-varaav

nödvändig förbehandlingen attdärför ärdirektivet,iartikel 7 attligt t.ex.
förellerregisteransvarigedenåvilar attförpliktelserättsligfullgöra somen

känsligadetGällerallmänt intresse.arbetsuppgiftutföra personupp-aven
uppfyllda,artikeli 8 attt.ex.förutsättningarnaocksåmåstegifter, vara

föreskrivitharintresseallmäntviktigt atttillhänsynmedlemsstaten ettav
tillåten.behandlingen är

ochkulturarvet,nationellasvenskadetdelarkivMyndigheternas är aven
tillgodoseskallarkiven

handlingar,allmännadelrätten att ta av0
förvaltningenochrättskipningen samtförinformationbehovet av0

arkivlagen.§behov 3 3forskningens st.0

l2.4.6.143 i avsnittsärskiltberörssigenskilda kanarkivering ägnaDen som
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De ändamål bevarandet myndighetsarkiven skall tillgodose kansom av
enligt vår mening hänföras under vad i EG-direktivet kallassom
historiska, statistiska och vetenskapliga ändamål. Det således,är visom

det, inte nödvändigt myndigheterna redanatt personuppgifternaser när
samlas in uttryckligen arkivering och bevarande ändamål föranger ettsom

Ärbehandlingen. myndighets primära hantering uppgifterna tillåten,en av
kan det inte oförenligt med den primära hanteringen bevaraanses att upp-
gifterna. kan inteDet heller oförenligt med de ursprungligen angivnaanses
ändamålen myndigheten efter tid lämnaratt sina handlingaröver tillen en
arkivmyndighet för långtidsförvaring.

Myndigheterna rättsligt förpliktadeär bevara allmänna handlingar,att
och bevarandet också arbetsuppgiftär allmänt intresse. Den behand-en av
ling icke känsliga personuppgifter bevarandet således tillå-utgör ärav som

enligt artikel För myndigheternasten bevarande känsligaav person-
uppgifter behövs det däremot undantag enligt artikel deett 8.4; svenska
myndigheternas bevarande känsligaäven personuppgifter enligtutgörav
vår mening sådant viktigt allmänt intresseett berättigar medlems-som en

undantag.görastat Detta undantagatt måsteett omfatta också den insam-
ling och det långtidsbevarande personuppgifter sker vid de sär-av som
skilda arkivmyndigheterna arkivmaterial fråntar myndigheteremotsom
och enskilda. Att arkivmyndigheten i sin lämnar uppgifterna medtur ut
stöd offentlighetsprincipen kan intet.ex. oförenligt med de ända-av anses
mål för vilka arkivmyndigheten samlade in uppgifterna.

bestämmelserDe finns sekretess och skydd för arkiv fårsom om anses
sådana lämpligautgöra skyddsåtgärder krävs enligt EG-direktivet.som

Vi har sammanfattningsvis kommit fram till den lagen bör inne-att nya
hålla uttrycklig bestämmelse lagen inte hindrar myndighetatten attom en
bevarar allmänna uppgifter eller arkivmaterial handatt tas om av en ar-
kivmyndighet. Den bestämmelsen, omfattar känsligaävensom person-
uppgifter, bör anmälas till kommissionen enligt artikel 8.6.
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Förhållandet till10

yttrandefriheten

sådan be-för allpersondatalageniundantagdetföreslår görsVi ettatt
utförselleroch YGLskyddas TFpersonuppgifterhandling somavsomav

eftersommotiveratUndantagetskapande. ärkonstnärligtled i person-ett
centraladestridaskullebestämmelsermateriella motdatalagens annars

be-Vilkameddelarskydd.ochcensurförbudgrundlagamaireglerna om
grundlagama.bestämsundantagetomfattas yttersthandlingar avavsom

regler,andraintegriteten t.ex.personliga värnasför denSkyddet genom
självsanerandemassmediernasminstinteochärekränkningregler om --

verksamhet.

Inledning10.1

konfliktengällerfråganförstatvå frågor. Denbehandlar viavsnittdettaI
Datain-persondatalagenibestämmelserdesidanåmellan gersomena

in-integritetenpersonligadenskyddaförmöjlighetspektionen attatt --
åpersonuppgifter ochbehandlingpåinverkaövrigtiellergripa avmot

medsambandimyndigheter ut-ingripandenskyddetsidanandra mot av
andra dethandlaryttranden. Ytterstskrifter ellertrycktagivning omav

sommåstetillämpningsområde göraspersondatalagensfrånundantagvilka
behandlats Da-tidigarefråga haryttrandefriheten. Dennatillhänsyn avav

frågangenerelladennågot tillVi anknytertalagsutredningen. även ommer
massmedialaiintegritetenpersonligadenförfinnsskyddvilket som

sammanhang.
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Den andra frågan hurrör anpassningen skall tillgöras EG-direktivets
bestämmelser undantag för behandling personuppgifterom för jouma-av
listiska ändamål konstnärligt och 144litterärtsamt skapande.

10.2 Yttrandefriheten

10.2.l Allmänt

Yttrandefriheten deär grundlagsskyddade fri- och rättigheternaen av i
kap.2 §1 regeringsformen RF. Friheten kan emellertid begränsas genom

lag 8 kap. §1 RF eller i vissa fall förordning efter bemyndigandegenom
i lag 8 kap. 7 § RF. Vissa former för sprida yttranden haratt fått för-ett
stärkt skydd i tryckfrihetsförordningen TF och yttrandefrihetsgrundlagen
YGL. De massmedier har sådant grundlagsskydd trycktaär skriftersom

offentliga yttrandensamt i radio, TV och liknande överföringar, filmer,
videogram och andra upptagningar rörliga bilder ljudupptag-av samt
ningar. Spridning yttranden kan ske ävenav modernnumera genom mer
informations- och kommunikationsteknik. Frågan vilket grundlags-om
skydd dessaäven andra former för yttrandefrihet åtnjuter eller bör åtnjuta

föremål förär utredning se nedan under avsnitt 10.4.

10.2.2 Vad innebär grundlagsskyddet

Skyddet för tryckta skrifter bygger på grundläggande principer; förbudsex
och andra hindrandemot åtgärder, etableringsfrihet,censur särskilda regler

ansvarighet för tryckfrihetsbrott, skydd förom dem anskaffar ellersom
tillhandahåller upplysningar för offentliggörande i tryckt skrift, uttömman-
de angivande de gärningar kan beivras tryckfrihetsbrottav ochsom som
särskild processordning för tryckfrihetsmål.145 YGL innehåller samma
principiella skydd TF, dock i lag får meddelas föreskrifterattsom om
granskning och godkännande filmer skall visas offentligt 1 kap.av som
3 § 2 st.. Vi kommer särskilt uppmärksamma förbudetatt mot censur,

för meddelarerätten m.fl. meddelarskyddetatt och i vissvara anonyma
mån tryckfrihetsbrotten.även t

144 Artikel
145 sou 1983:70 63.s.
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grundlagsskyddetomfattasskrifterVilka10.2.3 av

igrundlagsskyddet TF.omfattasskriftertrycktayttranden ialla avInte
allsidigochmeningsutbytefrittsäkerställaskall upp-ett enTryckfriheten

allmänbehovetbetonadestill TFmotivenst.. I§ 2 enkap. l avllysning
anfördesVidaresamhällsskick. attfrittgrundval försåsom etttryckfrihet

tankaruttryckaendast rättbetraktas attskall egnaintetryckfriheten ensom
sakförhållan-upplysningarlämnarätt att omåsikter, ävenoch utan ensom

skön-TF,skyddasyttranden t.ex.Även formerden.145 konstnärliga avav
slag.underhållningoch annatlitteratur av

hän-iolagligtskrifttryckt annatär ettilämnasyttrandeOm enett som
in-kanyttrandefriheten,föröverskridande gränsernaseende ettän avsom

yttrande ilag,vanligi ettbestämmelser t.ex.stödmedske omgripande av
bedrägeribrott.iledingårskrift etttryckt ettsomen

uteslutande kommer-yttrandentrycktahellerinteomfattarSkyddet av
före-Massmedieutredningenreklam.ellersiell annant.ex.natur, annonser

vilkenoch ii TFbestämmelseruttryckligainförasskulle omdetslog att
regle-TF.147 generellsådanNågonunderfallaskullereklamomfattning

till-från TF:sinte143, undantaguttryckligaemellertidinfördesring men
alko-förkommersiellaförbudfördels motinförts annonserharlämpning

kommersiellaförbudsådana somför mot annonserdelstobakochhol
följerförpliktelseenligtmiljöellerhälsa avskydd för somtillmeddelats
kanGränsdragningsproblemp..§ l-2kap. 9 upp-ltill EGanslutningen

sårättslägetbeskrevssammanhang.149 YGLtillmotivenIi dettakomma
yttrande-ochtryck-åtnjutervisserligen ettreklamenkommersielladenatt

förgällerdetbegränsat ändettaskydd, är somfrihetsrättsligt att meramen
föreskrifterkanYGLstycketandrayttranden.150 12 §kap.Enligt 1andra
omfattasmedierdeireklamkommersiell avförbud sommeddelas motom

lagen.den
kreditupplysningsverk-yrkesmässighellerinteomfattarTryckfriheten

TF.9 § 3kap.samhet l p.
framställningsformpå vilkenberoendevidareGrundlagsskyddet är

kap.generellt 1omfattastryckpressframställs iskriftvalts. En somsom

146 Prop.
147 SOU1972:49.
148 Prop.1973.123s.42.
149 589.1975NJASe t.ex. s.
150 91.1990/91:64Prop. s.
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5 § TF under förutsättning den utgivenär l kap.att 6 §. Skrifter harsom
mångfaldigats på t.ex.sättannat stencilering eller fotokopieringgenom
omfattas under vissa förutsättningar, nämligen utgivningsbevis gällerom
för skriften eller skriften förseddär med beteckning,om utvisar attsom
den mångfaldigad,är i anslutning därtillsamt tydliga uppgifter om vem

har mångfaldigat den och och år för mångfaldigandetsom ort 1 kap.om
5 §. När det gäller skrifter har framställts påsom sättannat än genom
tryckning kan utgivaren i viss mån själv bestämma skriften skall fallaom
in under TF bestämmelser eller inte. För vissa skrifter:s krävstyper ut-av
givningsbevis för de skall få 5 kap.att §.5utges

För omfattas grundlagsskyddetatt måste den tryckta skriftenav vara
utgiven l kap. §.6 Den utgiven då den blivit utlämnad tillanses salu
eller för spridning på Det såledessätt.annat inteär nödvändigt denatt
verkligen har blivit spridd, det räcker denutan blivit utlämnadatt för
spridning.

Beträffande periodiska skrifter finns slutligen specialbestämmelse ien
kap.l 7§ andra stycket. Sådana radioprogram, filmer eller ljudupptag-

ningar tillägaren periodisk skrift sprider eller låtersom sprida ochen som
oförändrat återger skriftens innehåll och dess disposition omfattas också av
grundlagsskyddet.

10.2.4 Vilka övriga yttranden omfattas grundlagsskyddetav

De tryckfrihetsrättsliga grundprincipema gäller föräven de medier som
omfattas YGL. I kap.l 9§ YGL finns dessutom bestämmelseav en om
spridning yttrande omfattaräven tryckta skrifter iav traditionellsom me-
ning. Bestämmelsen innebär grundlagsskyddet föratt radioprogram även
tillämpas redaktionnär för tryckt periodisk skrift eller fören radiopro-en

företag för framställningett filmer eller ljudupptagningargram, ellerav en
nyhetsbyrå med hjälp elektromagnetiska vågor på begäran tillhanda-av
håller allmänheten upplysningar direkt register medett upptagningar förur
automatisk databehandling. Grundlagsskyddet gäller dock inte denom
mottagande kan ändra innehållet i registret. Av motiven till bestämmelsen
framgår de medier främst åsyftadesatt vid dess tillkomstsom text-TV,var
telefax och videotex i de fall sådana medier används distributionsformsom
för 151periodiska skrifter.

151 Prop. 1990/91:64 67.s.
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omfattascd-romviadagstidningspridningHuruvida ansest.ex. enav
Bestämmelsenosäkert.152 bl.a.innebär attsituationeri vissaskyddet ärav

någonellerföregåsfårinteformdennaiyttrande censurspridningen avav
tankarnagrundläggandeYGL. De3§kap.åtgärd 1hindrandeannan

skallgrundlagsskydduppenbarligenbestämmelsen attärbakom samma
iellertryckt formiallmänhetende läsesantingenyttrandenförgälla av

spridahjälpmedel. Rätten ytt-elektroniskt attnågotviadigitaliserad form
ochintedocktillkommergrundlagsskyddunderform vardennairanden

ingårnyhetsbyråer. Detochtidningsredaktionerbl.a.förbehållenärutanen
dir.frågadennabl.a.uppgifter övervägaMediekommitténs atti

1994:104.

grundlagsskyddetomfattasVilka10.2.5 avpersoner

finns be-yttrandeframställningvidmedverkar ettde avFör sompersoner
handi förstafår välSkyddsbestämmelsemaskydd.derasförstämmelser

påsidastatsmaktemasfrånbl.a.repressalierhindrasyftetillha attsägas
fördelar;flerabestår rättSkyddetyttrande.iinnehålletgrund ett avav

efterforskamyndigheterförbud för attvissa att anonyma,varapersoner
brott.föroch begränsatm.fl.författare ansvar

principer. Dengrundläggandetvåpåbyggeri TF enaAnsvarssystemet
varitsjälvintehannågonfinnas ävenskall upp-alltiddet omsom,är att

regelskrift. I ärtrycktinnehållet iföransvarigkan görashovsman, en
utgi-ansvarigedenskrifter,periodiskagällerdeteller, närförfattarendetta

uteslutaskallformaliseradedettaprincipen ärandra att ansvarDenvaren.
Tankentillkomst.skriftensvidmedverkatsättallaför annatsomansvar

tryckfri-ansvarig förskall kunna görasendastsåledesi TF attär personen
and-förutesluterochexklusivtärdennes ansvarhetsbrott attsamt ansvar

förekommerinteidet TFinnebärsagdamedverkan. Det atteventuellaras
skyddar TFmening. Tvärtombrottsbalkensi ge-medverkansansvarnågot

tillkoms-vidmedverkatharsådanabestämmelserolika sompersonernom
tryckfrihetsrättsligaspecielladetharinteskrifttryckt somten menenav

vidare kaninteendastmed utan152 cd-romskiva textbl.a.anförs1994:104 attdir.I en
avgörandetnämndanedandetdockJämförskydd. re-avYGL:sunderfallasägas

falletdetiansökteTelegrarnbyråTidningarnas94/140.Ju1994-09-15geringen
iellercd-rompånyhetstexterpubliceradeochproduceradeTTfå lagraatt avom abonnenterförtillgängligt samtskulleMaterialet göraselektronisk form.annan till-YGL9 §kap.lbeslutetikonstaterade att varRegeringeninternt.användas

registret.pålämplig
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Till denna kategori bestämmelseransvaret. hör de gäller meddelarfri-som
anonymitet.het och

Den grundläggande bestämmelsen meddelarfriheten finns i kap.lom
l § tredje stycket TF. Där stadgas det skall ståatt fritt i alla deatt,envar
fall då inte föreskrivet iär TF, meddelaannat uppgifter och underrättelser i
vad helst förämne offentliggörande i tryckt skrift till författaresom eller

är upphovsman tillatt framställningannan isom skriften,anse tillsom
skriftens utgivare eller, det för skriften finns särskild redaktion,om tillen
denna eller till företag för yrkesmässig förmedling nyheter eller andraav
meddelanden till periodiska skrifter. Meddelarfriheten gäller i princip obe-
roende meddelandet publiceras. Det räcker alltsåav om meddelarensatt
syfte offentliggörande ske.153är skallatt

I TF skydd förstort sett meddelare endast detger allmänna.gentemot
Den enskilde kan andra skäl förhindrad lämna uppgifterav att tillvara t.ex.
tidningar. Beträffande offentliga funktionärer finns tämligen omfattandeen
reglering tystnadsplikten i sekretesslagen. vissaI fall bryterav meddelar-

tystnadsplikten,rätten ibland detär s.k.tvärtom kvalificerad tystnads-
Ävenplikt. på det civilrättsliga området kan meddelarskyddet in-vara

skränkt. I privat anställningsförhållandeett kan den enskilde ha avtalat
med sin arbetsgivare inte lämna vissa uppgifter.att utom

I kap.1 § fjärde1 stycket finnsTF regel sikte på tidigaretaren ettsom
led i den kedja löper från meddelare via tidningsredaktionsom t.ex.en en
till publicering i tryckt skrift. Enligt den regeln skall och äga rätt att,var en

inte följer TF, anskaffaannat uppgifter och underrättelserom i vilketav
helst förämne offentliggöra dem iatt tryckt skrift eller försom lämnaatt

meddelande denett angivits ityp paragrafens tredje stycke.av An-som
skaffaren i regel denär också meddelareär eller författare. Omsom an-
skaffaren inte själv har meddelat uppgifterna till författare, upphovs-en

utgivare eller tidningsredaktion framstår han dockman, självstän-som en
person.154dig
I syfte skydda dem medverkaratt vid tillkomsten tryckta skrif-som av
finns i kap.3 TF reglerter till anonymitet.rätt Den grundläggande be-om

stämmelsen tillrätt anonymitet finns i kap.3 §l TF. Där stadgasom att
författare till tryckt skrift inte skyldig låtaär sittatt sätta eller sinut namn
pseudonym eller signatur på skriften. Vidare motsvarande gällerattanges
beträffande den lämnat meddelande enligt kap.1 l § tredjesom stycket TF

153 sou 1990:12 60.s.
154 Håkan Strömberg, Tryckfrihetsrätt och yttrandefrihetsrätt, l 1:e uppl., 24.annan s.
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med-periodisk. Enskrift intetryckt ärutgivarebeträffandeoch somav
framträda ellervillhanväljaalltså självkanförfattareellerdelare omom

skrifter inteutgivare ärgällerDetsammavillhan pe-somavanonym.vara
riodiska.

tillmotsvarandeenligt YGLhar rättmeddelareochUpphovsmän ano-
YGL.§kap. lnymitet 2

myndighetsingripandenSkyddet mot10.2.6

Censurförbudet11

kap.lallmäntmyndighet ellersig tillriktar annatCensurförbudet organ
vadförhindramedSyftetYGL. är att§ attkap. 3ochTF l som2 § censur

frånutformninginnehåll ellerhartillgår fram ett sommottagaren en
bestämmelserdessaenligtgodtas.kan Detsynpunkt inte ärgranskarens

skrifter.förhandsgranskamyndighetförtillåtetinte atten
frånmedborgarehindraendadetinteFörhandsgranskning sättet attär

myndighet ellertillåtet förheller annatinteoffentligt. Detsig äryttraatt
åtgärdnågonvidtainnehållyttrandetsgrundpåallmänt somatt avorgan -

sprid-dessskrift ellerutgivningellertryckninghindraristöd TF avutan -
förbudMotsvarandeTF.2§ 2 mot1 kap.allmänhetenbland st.ning

kanYGL. Spärrar§ 2l kap. 3 1i YGLfinnsåtgärderhindrande st. men.
Ettkommunikationsvägama. sätt attpunkter längsolikapå fleraupprättas
Inskränk-uttrycksmedel.använda visstinskränka etträtten attspärra är att

Hindretframställningsförfarande.led ibaraocksåkan ettningen ettavse
Även försvårandeväsentligtverkaråtgärderabsolut.intebehöver somvara

speciell be-finnsotillåtna. YGLförlustbringande Iekonomiskt äreller en
innehållet ipå grund ett ytt-det allmännaförhindrarstämmelse att avsom

hjälpmedeltekniskasådanaanvändningellerinnehavförbjudarande av
st..§ 3yttrandet l kap. 3uppfattaförkrävs attsom

grundpåvidtasåtgärderhindrandesådanaomfattarFörbudet avsom
medsambandÅtgärder tillåtna. Itordeövrigtiinnehåll.yttrandets vara

huruvidadiskuteradestillkomsttryckfrihetsförordningensnuvarandeden
hinder. De-sådantkundepappersransoneringen utgöra ettaktuelladåden

sig inteföri ochdetsammanhangeti detuttaladepartementschefen att
olikamellanfickåtskillnad inte görasnågondockförbudet,stred attmot

inriktning.155 Påpolitiska motsva-grund deraspublikationer t.ex. av

155 1948:230 111.Prop. s.
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rande bestämmelsersätt är reglerar spridning yttranden tillåtna, såsom av
långt de inte hänsyn till yttrandenas innehåll.tar

Förbudet hindrande åtgärder riktar sigmot riksdagenäven mot som
lagstiftare.156 I diskussion kring lagprövningsrätten, dvs. myndighetsen

åsidosätta bestämmelserätt strideratt just denmoten togssom en annan,
situationen lag till föreskrivernär hindrandeäventyrs åtgärderupp en trots
förbudet .157häremot i kap.1 §2 TF

I 2 Anonymitetsskyddet

Myndighet eller allmänt får inte efterforska författarenannat tillorgan en
framställning har införts eller varit avsedd införas i tryckt skriftattsom
3 kap. § Efterforskning4 TF. får inte heller ske den har utgivitav som
eller framställning i tryckt skriftavsett elleratt ut denge uppträttav som

meddelare. Efterforskningsförbudet gäller inte undantag. de fallIsom utan
då ingripande meddelare tillåtetmot enligt fårt.ex. är TF myndigheteren
och andra allmänna vidta åtgärder för meddelarenutrönaatt är.organ vem
Motsvarande efterforskningsförbud finns i 2 kap. 4 § YGL.

kap.I 3 3 § finnsTF föreskrifter tystnadsplikt för bl.a. personal vidom
tidning eller nyhetsbyrå beträffande författares, meddelares och utgi-en en

identitet. Paragrafen, fick sin nuvarande lydelse den januarilvares som
1978, föreskriver tystnadsplikt för den har tagit befattning med till-som
komsten eller utgivningen tryckt skrift eller med framställningav en en

avsedd införas i tryckt skrift och denatt har varit verksamsom var en som
inom företag för utgivning tryckta skrifterett eller inom företag förettav
yrkesmässig förmedling nyheter eller andra meddelanden till periodiskaav
skrifter. Tystnadsplikten innebär han inte får röja vad han därvid erfaritatt

författare eller harär lämnat meddelande enligt kap.lom l §vem som
tredje stycket eller utgivare skriftär inte periodisk. Från dennaärav som
tystnadsplikt dock vissa undantag.görs Bestämmelser motsvarande slagav
finns i kap.2 3 § YGL.

156 Erik Holmberg Nils Stjemquist, Grundlagarna med tillhörande författningar,
1980, 802.s.

157 Prop. 1975/76:209 92.s.
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integritetenpersonligadenbeaktasHur10.3

Allmänt10.3.1

kommithar i SverigeintegritetenpersonligadenskyddetförIntresset av
datoriseringen.ökadedensamband medibl.a.blickpunktenialltmer

dedelskilda saker.vitt Enkanden storförSkyddet avavsepersonenegna
på nå-justbrottsbalkenstraffbelagda ihandlingar är angreppavsersom
ocksåpå kanegendom. Angreppenellersfår; kropppersonliga persongons

denbrottsbalkenkap.brotten i 4slag,icke-fysiskt mott.ex.meravvara
och tele-brytandeofredande,hemfridsbrott,friden post-personliga av

Även och för-förtals-avlyssning.olovligförvar,intrång ihemlighet,
på denkap. kani utgöraolämpningsbrotten 5 sägas egna perso-angrepp

nen.
uppställerdatalagenintegritetenpersonligaför denskyddDet om-som

justkan Detför sig äri ochuppgifterbehandlingfattar vara sanna.somav
databehandlingautomatiskföremål fördeomständigheten ärden att som

möjlighetenintegriteten,personligaden atthot t.ex.utgöra motettanses
Grundtankenuppgiftermångasammanställasnabbtmycket person.om en

mellan detavvägningmåstedetdatalagen görasskyddet i ärbakom att en
och detkanregistreringenintegriteten utgörapersonligaintrång i den som

di-registreringen. Ikan finnaseffektivitetsskälbl.a.behov avsomav -~
departementschefenkonstateradeDatalagsutredningen att ut-tillrektiven

preci-i syftebehandlatsgånger harfleraintegritetpersonlig atttrycket
motsvarandePååter borde sättfrågan övervägas.begreppet, attmensera

vadbeskrivagårdetundersökautredningen närmareborde att somom
integriteten.158 Ut-personligaintrång i denotillbörligtskall anses vara

definiera efter-gårintebegreppetemellertidkonstaterade attredningen att
på vilkaberoendeväxlarotillbörligtfårintrånget ut-därfallen ansessom

véiljs.159 utredningsärskildinförskaffatharVigångspunkter omensom
bilagaintegritet,personligbegreppet se

158 1989:26.Dir.
159 161.1993:10sou s.



Förhållandet230 till yttrandefriheten SOU 1997: 39

10.3.2 Straffbara förfaranden

kap.I 7 4 § och kap.TF 5 § YGL straffbeläggs1 del handlingaren som
intrång i den personliga integriteten.utgör Bestämmelserna kan sägas ut-

grundläggande skydd för dengöra personliga integriteten iett massmedia-
la sammanhang de giltiga också iäven andra situationer.är Förtals-om
brottet 5 kap. brottsbalken,§ jämför1 kap.7 4 § 14 ochTF kap.5 1 §p.
YGL innebär dels måste ha uppgifi150lämnat kränkandeatt man en om
någon dels det vid den intresseavvägning skallatt integörasperson som
kan försvarligt uppgiften ändå lämnades. Förolämpningsbrottetattanses
5 kap. brottsbalken,3 § jämför kap. 4§7 15 ochTF kap.5 § YGL1
innebär bl.a. någonsmädar kränkande tillmäle.att Någon in-man genom
tresseavvägning skall inte enligt den bestämmelsen.göras Den harsom
blivit för tryckfrihetsbrott har till skadeståndrätt enligtutsatt ett sedvan-
liga principer. det sammanhangetI till ersättningär rätten för ideell
skada151 särskilt intresse. Skadeståndsreglema innebär enskildattav en
kan få ersättning för det lidande ärekränkningsbrott har inne-t.ex. ettsom
burit. skadeståndDe brukar betalas här i Sverige vid sådana brottutsom

låga152internationellt ganska traditionen i visssett ävenanses vara om
brytas.153mån påtycks väg attvara

sammanhanget börI lagen 1979:800 och bildäven i reklamom namn
Näringsidkare får enligt lagen inte använda någonnämnas. annans namn

eller bild i reklamsammanhang dennes samtycke 1 §. Förutom reglerutan
bl.a. straff och ekonomiskt skadestånd finns det uttrycklig be-om en

stämmelse den har blivit kränkt kan få ideellt skadestånd.attom som

160 Uppgifter omfattas bestämmelsen sådana varigenomär utpekar någonsom av man
brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller sådana i övrigtsom är ägna-som

de någon for andras missaktning.utsättaatt
161 kap.l 3 § skadeståndslagen.
162 SOU 1992:34 255. Kommittén ideell skada farm ersättningsnivån dåatts. om

1992 brukade ligga någonstans mellan 5 000 och 25 O00 kr. Kommittén ansåg
viss höjning ersättningarna vid ärekränkningsbrottatt kunde motive-en av vara

rade.
153 Se NJA 1994 637 där flera kända svenskar tilldömdes ideellt skadestånd pås.

för100 000 kr förtal. Brottet bestod i tidningen Svenska Hustler hadeatt monterat
deras på pomografiska bilder.porträtt
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genmäleochBeriktigande10.3.3

Allmänt10.3.3.1

genmäle bemö-faktauppgift och medrättelseberiktigandeMed avavses
genmäleockså beskrivas såkanSkillnadenvärdeomdöme.tande att ett-av

berik-älv, medanden berördeframförasochmåste utformasoftast ettav
utgivaren.154och införsutformastigande av

Pressen0.3.3.21

och genmäle be-till beriktigandelagstadgadnågonintefinns rättDet
denna byggerförekommit iuppgifter har rättträffande utanpressen,som

två be-innehåller emellertidfrån pressföretagen. TFåtagandenpå frivilliga
stycket§ andratill frågan. kap. 4anknyter I 1stämmelser attangessom

skallför tryckfrihetsbrott,påföljdskall bestämmadendomstolen, ettnär
Vidareuppgift har publicerats.felaktigrättelsebeaktasärskilt av enom

har fällts förtidningstycket äre-andra§i kap. 6 ett7 att om enanges
tid-skall införas idomenkan förordnadomstolenkränkningsbrott, att

innehåller be-dessa nedanmerreglernapressetiskaningen. De om
påkallat,detskallsakuppgifterfelaktiga ärrättas närstämmelser attom

påstående skall be-anspråk bemötabefogatharoch den att ettettatt som
bl.a.pressombudsman PO harAllmänhetenstill genmäle.redas tillfälle

bistå enskilda iföljs ochreglernapressetiskabevaka detill uppgift attatt
opinionsnämnd PON, ärsådana sammanhang. Pressens som en av

uppgiftbl.a. tillhedersdomstol, har ären-inrättad avgörasjälv attpressen
bedöm-reglerna. PON:spressetiskaöverträdelser degällerden avsom

tidning skyldigklandraduttalandeni form ärredovisasningar av som en
publicera.att

Radio och TV10. 3.3.3

beriktigande ellertillnågon bestämmelseinte hellerfinnsI YGL rättom
avtal medservice-företagens radio- och TV-företagenspublicgenmäle. I
sig påbestämmelser. ordning grundarsådana Dennadockfinnsstaten en

1966:755.155 beriktigaavtalen skall företagenEnligtradiolagenregel i
har befogatpåkallat och bereda dendettasakuppgifterfelaktiga ärnär som

164 1995/96:160 100.Prop. s.
165 7§lst.lp.
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anspråk på bemöta påstående tillfälle till genmäle. Bestämmelsernaatt ett
innebär också företagen skyldiga publicera beriktigandeär ochatt att gen-
mäle. Granskningsnämnden för radio och TV övervakar reglerna följs.att

På radio- och TV-området finns i lagen 1992:1356 satellitsänd-om
1994166ningar televisionsprogram trädde i kraft den januari1av som en

bestämmelse skyldighet sända beriktigande 12 §. Bestämmelsenattom
infördes led i Sveriges anpassning till EG:s direktiv 89/552/EEGettsom

TV-sändningar till allmänheten. Direktivet innehåller regel artikelom en
föreskriver23 varje land skall till alla fysiska och juridiskaatt attsom se
skall ha till beriktigande eller liknande åtgärd.rätt Regeringenpersoner

konstaterade i samband med satellitlagens tillkomst direktivets kravatt
uppfylldes väl bestämmelserna i avtalen gäller beträffande mark-av som
sänd television, särskilt reglerna kompletteras bestämmelsersom av om

marknadsföring157ärekränkning och reglerna otillbörlig Liknandeom
regler skulle därför införas för satellitsändningar. Eftersom avtalsvägen
inte för sändningar enligt satellitlagen måste bestämmelsenöppen tasvar
in i lagen. det inte skulle uppstå någonFör kollision med bestämmelsenatt
i 3 kap.YGL § föreskriver4 den sänder själv-att programmetsom som
ständigt vad skall förekomma i står detavgör emellertidprogrammet,som
programföretaget fritt välja i vilken form beriktigandet skall offentlig-att

goras.

10. Förslag till lagreglering4

Frågan huruvida till beriktigande och genmäle skallrätten regleras i lag har
aktualiserats vid skilda tillfällen under årens lopp. Genmälesrätten togs

1975:49.168bl.a. Massmedieutredningen SOU Utredningen dis-upp av
kuterade för- och nackdelar med grundlagsreglera till berikti-rättenatt
gande och genmäle. Utredningens majoritet menade sådan regleringatt en
skulle innefatta så lagtekniska och organisatoriska svårigheter frå-stora att

i fall tills vidare skulle överlämnas till självsanerandevartgan pressens
verksamhet. ansåg utredningenDäremot det i den föreslagnaatt nya
massmediegrundlagen skulle bestämmelser motsvarade kap.ltas som
4 § andra stycket och kap.7 6 § andra stycket dessaTF se bestämmel-om

under avsnitt 10.3.3.2. Genom dessa regler skulle grundlagen,ser ovan

166 SFS1993:1646.
167 1992/93:75Prop. 5.30.
168 Beträffande tidigare förslag sou 1994:105 173-175.se s.
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den allmänna grundsatsen rättel-uttryckutredningen,enligt attanses ge
radio föreslogbefogat. det gällde ochNär TVske då det kanskall ansesse

särskildi grundlagen intagenprogramföretagenutredningen att genom en
på sakligtsin sändaskulle åläggasdärombestämmelse utöva rätt att ettatt

utredningen, tillfällemenadeskulle följa,opartiskt Däravoch sätt. att
genmälen.169 Frågan diskuteradesochberiktigandenberedas tillskulle

Yttrandefrihetsutredningen171.Radioutredningenlm Utred-ochäven av
Massmedieutredningen, nämligenslutsatstillningarna kom attsomsamma

övervägde fördelarna. det lag-lagreglering Isådanmednackdelarna en
frågan intesatellitlagen diskuteradesföregickstiftningsärende omsom
KabelnämndenGranskningsnämnden tidigaresåändrasbordeYGL att

Frågan hänskötsberiktigandet skulle ske.besluta vilketkunde sätt
Radi0lagsutredningen.172tillemellertid

diskuteratsberiktigande och genmälefrågantid harPå avomsenare
och TV-lag. Efter utred-till radio-i förslagetRadiolagsutredningen ny

radio- ochbestämmelse i den TV-det införtsförslag harningens nyaen
lagenl73 förekommit iuppgifter har TV-felaktigainnebär ettatt somsom

trådlöst, beriktigashar skallochinte reklam närsäntsär somsomprogram
uppgifter förekommerske sådanadetsamma börochbefogat,det är att om

tråd.174 omfattar såledesBestämmelseni TV-program säntsett genomsom
TV-direktivets bestämmelsegenmälen.och inteberiktigandenendast om

tillgodosedd.175 motiven diskute-också ldärmedgenmäle har ansetts vara
så gårändras detFV-direktivet kräver YGLfråganocksårades attattom

Regeringentillrättalägganden skall publiceras.lagstadga hur utta-att om
sådanabehovföreligga något inhemsktdet inte kanlade dock att avanses

fråga den före-kan finnas iden osäkerhetbestämmelser och att omsom
till-uppfyller direktivet, inteberiktigandenbestämmelsen ärslagna ettom

grundläggande princi-grundlagen.ändra i Destarkt skäl förräckligt att
oberoendet ochdet redaktionella§ YGLoch kap. 3i kap. 4 § 43 omperna

169 och sou 1994:105 175-176.1994:51 65159-160, Dssou 1975:49 även s. s.ses.
170 SOU1977:19.
171 SOU1983:70.
172 1992/93:75 32.Prop. s.
173 rskr. 1995/96:296.1995/96:29 och1995/962160, KU1994:105, Prop.sou
174 tillAnledningen100-101.Radio- och TV-lag 1996:844,kap.6 3 § atta. prop. s.

trådsändningar YGLgjorts frivillig det gällerberiktiga harskyldigheten ärnär attatt
sådan reglering sker 3 kap. l §.medgeinte att enanses

175 101.1995/962160Prop. s.
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utgivarens borde enligt regeringen alltså inte inskränkas.ensamrätt Vidare
konstaterade regeringen det följer reglerna för god publicistiskatt sedav

tillrättaläggande skall publiceras så det har den åsyftadeatt ett effek-att
ten.176

Även frågan genmäle diskuterades i förslaget till radio- och TV-om ny
lag. Regeringen konstaterade frågan lagstadgad genmälesrättatt om en
skall införas bör uteslutande med utgångspunkt iavgöras de inhemska be-
hoven sådan reglering. Som ansågs det tillräckligtnämnts förav en nyss
införlivandet TV-direktivet bestämmelse beriktigande infor-attav en om
des. Regeringen ansåg genmälesrätten inte bör regleras i lag. Som skälatt
för detta det begränsade behovet lagreglering, den troligenangavs av en
begränsade effekten sådan, risken för genmälesrätten missbrukas iattav en
yttrandefrihetsbegränsande syfte, betänkligheter införa sådanatt rättav en
för verksamhet för vilken etableringsfrihet och mångfald i princip råder

de lagtekniska och organisatoriska svårigheter införandetsamt som av en
medföra.177sådan skullerätt

10.3.4 Privatlivets fred

10. SjéilvsaneringI

Inom det massmediala området förekommer självsanerande verksamhet.
En del de regler till skydd för den personliga integriteten till-stor av som
lämpas på det massmediala området bygger på frivilliga överenskommel-

och åtaganden. Flera massmedieorgan har antagit de etiska reglernaser
Etiska regler för radio och tv. Reglerna syftar bl.a. till skyddaattpress,
enskilda oförskyllt lidande publicitet och innehåller anvis-mot genom
ningar bl.a. under följande rubriker.

Ge korrekta nyheter0
Ge plats bemötanden0
Respektera den personliga integriteten0

medVar bilder0 varsam
ingen ohördDöm0

försiktigVar med0 namn

176 Prop. 1995/962160 143.s.
177 Prop. 1995/96:16O 103, sou 1994:105 301.ävens. se s.
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vik-pressombudsmanAllmänhetensoch utgörOpinionsnämndPressens
deövervakarverksamhet ochsjälvsanerande attiinslagtiga pressens

innehållermedavtalservice-företagensPublicföljs. statenreglernaetiska
programverksamhetenrespekteras iskallprivatlivenskildespå denkrav att
Granskningsnämndenkräverintresseallmäntoavvisligt annat.inte ettom

granskning iövervakarRadionämndentidigareochradio TVför genom
och defrån radiolagenavvikerinnehåll intesändningamasefterhand att

området.påslutitsavtalsärskilda som
beträffande efterlevna-undersökninggjordeRadiolagsutredningen en

public-serviceföretagensförgällerbestämmelserdeden program-somav
omfattade bl.a.Undersökningenreglerna.pressetiskadeochverksamhet

till berik-helgd ochprivatlivetsskydd för rättentillregleröverträdelser av
regler-efterlevnadenslutsatsUtredningensgenmäle.och atttigande avvar

god.173na var

lagregleringtillFörslag0.3.4.21

position iframträdandenågontradition inteharPersonlighetsrätten av
sådan rättharförekommerländer däremotandra attsvensk Irätt. man en

ioch bild1979:800uppgifter. Lagenpersonligasinatill om namnegna
heltenda laghittillsförsta och rördenuppfattatsharreklam per-somsom

sonlighetsrätt.179
privatlivetsförskyddetlagregleringtillförslagframförtsharDet av

till hurlösningartänkbararedovisadeIntegritetsskyddskommittén trefred.
genomforas.130 förslagEttkunnaenskilde skulledenskydd förutökatett

straffbestämmelseskulle inbrottsbalkenochidet TFinnebar tas omatt en
straffbargämingen ävenskullefred. Därmedprivatlivetsbrott varamot

möjlighetskulle finnasdetmassmedier och attbegicksden engenomom
ordninginförasskulledetförslagskadestånd. Ettfå att somannat envar

privatlivetintrång i ävenfå skadestånd vidmöjligtdetgjorde ett omatt
behålla denalternativettredjestraffbart. attDetintrånget inte nuva-varvar

massmediernasskeregleringenlåtadvs.ordningenrande att genom
följdedärefterlagstiftningsärendedetverksamhet.självsanerande I som

fortsätt-iocksåansågs det äventill YGLframledde attoch mansom

178 och 303o1.2921994;1o5sou s.
179 78.uppl., 1995,Immaterialrätt, 5m.fl.,Bemitz,Ulf s.
180 1980:8.sou
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ningen skulle lita till den självsanerande frågor.181verksamheten i dessa
Ytterligare förslag i frågan har väckts därefter avvisats. En redogö-men
relse för förslagen finns i den nedan nämnda studien, Ds 1994:51.

På tid har problematiken kring skyddet för den personliga in-senare
tegriteten i bl.a. massmediala sammanhang behandlats bl.a. i studien
Skyddet för enskilda privatliv Ds 1994:51. studienI framförspersoners

viktig förmetod stärka integritetsskyddet kanatt hindraatt atten attvara
personrelaterat, känsligt material utnyttjas eller sprids på icke önskvärtett

massmedier.182i Vidare diskuteras isätt studien tänkbara åtgärdert.ex. i
det sammanhanget bl.a. införandet straffbestämmelse i ochTFav en ny

till skydd förYGL privatlivets fred. Studien, inte innehåller någotsom
konkret förslag, har följts i 1995-03-15Rapport skyddet förupp om en-
skilda privatliv samlat greppettpersoners mer-

10.4 Yttrandefriheten i massmediernya

Regeringen har nyligen tillsatt kommitté skall analysera TF:s ochen som
YGL:s tillämplighet på medier används vid förmedling yttran-nya som av

Mediekommittén.133den och information till allmänheten, direkti-Iannan
till kommittén aktualiseras också frågan det skall införas grund-ettven om

lagsskydd för moderna medier inte har sådantäven skydd i dag.som

förhållanden10.5 Internationella

10.5.l EG-direktivet

EG-direktivetI finns regel medlemsstaterna skall undantagatt göraen om
för vissa direktivets bestämmelser för behandling personuppgifterav av

sker uteslutande för journalistiska ändamål eller konstnärligt ellersom
litterärt skapande artikel Sådana9. undantag och avvikelser får dock be-
slutas endast de nödvändiga för förena till privatlivetär medrättenattom
reglerna yttrandefriheten. Artikeln får uppfattas förpliktelseom attsom en

181 Prop. 1986/87:15l 44.s.
182 Ds1994:51s.173.
133 Dir. 1994:104.
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inteDirektivet när-yttrandefriheten.tillintegritetsskyddet angeranpassa
varjefårdettaskall avgörasanpassning göras,denna utanhur en-avmare

på faktorerexempelanförtförklaringi sinharKommissionenland.skilt
rättsligtillmöjligheten pröv-intresseavvägningen;vidbeaktaskansom

deuppförandekodex, gränserförekomstenreplik,tillellerning rätten enav
rättighe-mänskligadeEuroparådskonventionenifastläggs omsom

direktivets be-förredogörelseEntema184 rättsprinciper.allmännasamt
avsnitt 3.3.underfinnsstämmelse

Europarådsbestämmelser10.5.2

tvåinnehållerrättigheternamänskligadeEuroparådskonventionen ar-om
pri-förskyddArtikelsammanhang. 8i dettabetydelsehartiklar gersom

kon-tillämpningensig vidutvecklatharpraxisdenoch ivatlivet, avsom
artikeldennaprivatlivetskydd fördetfastslagitshar gerattventionen som

fråndataskydd.185 undantagfå detartikelnEnligt görasomfattar även
ochi lag ärhar bestämtsintressenandravissaförskyddsregeln somsom

skyddarartikel 10samhälle. Konventionensdemokratisktinödvändiga ett
åsiktsfrihetbestämmelsen samtenligtinnefattarDennayttrandefriheten.

inblandningtankarochuppgifterspridaoch utan avfrihet mottagaatt
motsvarandePåterritoriellaoberoende gränser.ochmyndighetoffentlig av

förnödvändiga attinskränkningar ärfårartikel göras8enligt somsätt som
förträdasskall när.inteviktiga intressendemokratiförandra en

enskildesskydda dentillsyftardataskyddskonvention attEuroparådets
databehandlingautomatiskmedsambandiintegritetpersonligtill avrätt

konventionenförredogörelseutförligareFörpersonuppgifter. se av-en
hur da-regeluttrycklignågoninnehåller inteKonventionensnitt 4.3. om

skall hante-områdetmassmedialadetpersonuppgiftertabehandling av
undan-medger9.2.bartikelbestämmelse attdetfinnsDock somenras. --

nödvän-detkonventionen,i ärbestämmelserfrån vissai lag omgörstag
ochfri-andraellerregistreradeskydda denfördigt personerspersonenatt

yttrandefri-bl.a.rättigheterandrasådanaMedrättigheter. avsespersoners
dennapå vilket sättemellertid inteheten.135 närmareKonventionen anger

skallavvägning göras.

och derättigheternamänskliga184 skydd för deangående1950d.Konvention 4 nov.
frihetema.grundläggande

185 1987/88:57Prop. s.
186 118.1993:10SOU s.
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10.5.3 En internationell jämförelse

För den avvägning måste angåendegöras persondatalagens tillämp-som
ning på bl.a. massmediernas behandling personuppgifter kan detav vara av
intresse jämförelsergöra med andra länder.att Jämförelsen bör i tvågöras
avseenden, dels massmedierna omfattas eller undantagnaär frånom av
dataskyddslagstiftningen dels vilket skydd i övrigt finns för densom per-
sonliga integriteten i massmediala sammanhang.

Det vid internationell jämförelse kan karakteriserasägassom deten
svenska skyddet för personlig integritet i massmediala sammanhang kan
kortfattat beskrivas på följande Det finns inte någotsätt. undantag i datala-

för massmediernas behandling personuppgifter. Den praxisgen harav som
förekommit under år har emellertid inneburit datalagen inte till-senare att
lämpas på viss behandling inom det massmediala området. huvudsakI har
behandlingar omfattas grundlagsskyddetansetts i TF och YGLsom av un-
dantagits från datalagens tillämpning.

Yttrandefriheten har stark ställning och grundlagsskyddad.ären
Offentlighetsprincipen mångagör personuppgifteratt tillgängliga förär

och Meddelarskyddet sekretessbelagdagör ävenatt uppgiftervar helten.
lagligt kan komma till massmediernas kännedom. När det gäller straffrätts-
liga bestämmelser reglerna ärekränkningär aktuella. Vid bedömningenom

ärekränkningsbrott har skett i massmediala sammanhangav finnssom en
bestämmelse innebär särskilt skall beaktaatt betydelsensom man av
yttrandefriheten och i tveksamma fall falla.187hellre fria än Något
straffrättsligt skydd inte.188i övrigt för privatlivet finns För att en person

vilken det har publicerats uppgifter skall kunna få skadeståndom för den
kränkning detta kan ha inneburit, krävs det publiceringen har innefattatatt

brott, förtal. Någon lagstadgadett t.ex. till genmäle ochrätt beriktigande
finns i huvudsak inte dessa institut föremål förutan är massmediernas
sjäivsanerande verksamhet.

Uppgifterna i sammanfattningen nedan har hämtats dels från Data-
lagsutredningens slutbetänkande SOU 1993:10, dels studien Skyddet för
enskilda privatliv Ds 1994:51 dels ock studien Data protectionpersoners
and the media utarbetades expertkommitté inom Europarådet årsom av en
1991. För djupare studium hänvisas till dessaett publikationer.

187 Bestämmelsen finns dels i kap.1 4 § TF, dels i kap.1 5 § YGL.
188 En sådan bestämmelse har dock föreslagits bl.a. Integritetsskyddskommittén,av

SOU 1980:8.
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områdetprivatapå detgällerregisterlagdeniundantarDanmark som
ipubliceratsharmaterialinnehållerendastregistersådana pe-ensomsom

dataskyddsmyndig-tilldock anmälasskallregisterSådanaskrift.riodisk
personuppgif-Utlämnandeför dem.föreskriftermeddelakanheten avsom

samtyckt,registrerade hardenskefår endastregistersådantfrån omettter
periodiskipublicerasförlämnasuppgifternaeller attlag utföljerdet enav

register.sådantitill insynregistrerade har rätt ettävenskrift. Den
angivnanågra klarthar integrundlagsfästYttrandefriheten är men

censurförbud. övrigtIhandförstaiinnebärGrundlagsskyddetgränser.
in-personligaområde. Denyttrandefrihetenspålagarvanligagäller även

ärekränkningreglerförutomskyddasmassmedier moti avtegriteten av --
byggerBestämmelsernafred.privatlivetsförskyddtillreglerstraffrättsliga

intresseenskildesden attmellanintresseavvägningpå det avgörsatt en
Domstolenoffentliggörs.deallmänintressetochskyddas attuppgifterna av

enskildeverksamhet. Denkränkandefortsattförbudförordnakan motom
finnsdetmassmedierintegritetskränkningar i attutanskadestånd förfåkan

ilagregleratsharreglernapressetiskabakomliggande brott. Denågot
ochbåde tidningarmassmedier,allaomfattarLagenmedieansvarsloven.

beriktigande.bestämmelseinnehåller bl.a.Lagenradio och TV. omen
klandradeålägga denoch den kanföljs attlagenbevakarPressnämnden att
underlåtermassmedieföretagklandrat attavgörande. Ompublicera ettett

sakentill brott.skyldigt Densigdetbeslut ettnämndens göreftersigrätta
brottmål.domstol ivanlig ettprövas av

såpersonregisterlagi sinändringar attår gjortunderFinland har senare
då detendastregisterredaktionellas.k.massmediernaspåtillämpaslagen

detdvs.detta,övervakning närochregisterförskyddfråga ett avär omom
personregis-registerredaktionelltMed ettsäkerhetsfrågor.gäller ett avses

inteochredaktionsarbetemassmedialtienbartanvändasskall somter som
Personregisterlagenarbete.sådantutfördeandranyttjas änkan somav

publiceratinnehåller enbartpersonregistersådanaintetillämpas som
139material.

Sverige,iinskränkt änyttrandefrihetenför ärGrundlagsskyddet mer
straffrätts-omfattandeFinland harföremål för ettdet översyn.är mermen

för-privatauppgifteroffentliggörandeochinsamlingskyddligt omavmot
privatlivnågonuppgifterspridastraffbarthållanden. Det annansär att om

innehållerTryckfrihetslagenlidande.ellerskadaorsakaägnadeär attsom
verksamhetensjälvsanerandegenmäle. Denochberiktiganderegler om

189 311/1993 rd.Proposition nr
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leds Opinionsnämnden för Massmedier frågorprövar rörandeav godsom
journalistisk påsed det massmediala området. Nämnden inte bundenär av
någon särskild regelsamling kan fatta sina beslut efter friutan prövning.en

Norges personregisterlag tillämpas i princip på deäven massmediala
personregistren. Det har dock gjorts undantag för vissa register som an-
vänds internt för redaktionellt arbete. registeransvarigeDen måste då följa
vissa fastställda föreskrifter. För få tillgång till massmedieföretagsatt ett
register on-line krävs tillstånd dataskyddsmyndigheten.av

Liksom i Danmark och Finland finns särskild straffrättslig regelen om
kränkning privatlivets fred. Rätten till beriktigande lagfäst och straff-ärav
sanktionerad. självsanerandeDen verksamheten uppbyggd påär samma

i Sverige.sätt som
EnglandI datalagen tillämpligär på databehandlingäven inom det

massmediala området.
finnsDet liksom i Sverige inte något generellt skydd för den personliga

integriteten, det finns andra regler indirekt sådant skydd.men Desom ger
straffrättsliga reglerna ärekränkning tillämpast.ex. emellertid sällan,om

det främst till skadeståndär rättenutan aktuellär i sammanhanget.som
Det räcker inte det har gjorts intrång i privatlivetatt ett det måsteutan
finnas rättspraxis bestämd ytterligare skadegörande handlingen av- som-
grund för skadeståndsanspråket. självsanerandeDen verksamheten funge-

ungefär i Sverige.rar som
I Frankrike undantar dataskyddslagen i viss utsträckning pressorgan,

tryckta skrifter radio och inomTV för de lagarsamt gäller förramen som
dem och i de fall då tillämpning datalagens bestämmelser skulle ledaen av
till inskränkning yttrandefriheten. bestämmelserLagens bl.a. förbudav om

registrering vissa känsligamot uppgifter och kravet på medgivande vadav
gäller dataflöde gälleröver gränserna dock på detäven massmediala områ-
det.

Yttrandefriheten erkänns grundläggande frihet, den inteärsom en men
absolut underkastad övrigaär lagar.utan Den enskilde har enligt fransk

relativt vidsträckträtt skydd för sinett personliga integritet. lagfästaDet
skyddet omfattar, förutom bestämmelser ärekränkning, be-ävenom
stämmelser skydd till förmån för privatlivets fred. Skyddet tillgodosesom

såväl straffrättsliga civilrättsliga regler främst till ska-genom rättensom
destånd. Domstolen kan fatta beslut pågående kränkningatt skallom en
upphöra åtgärder i det enskilda fallet kan lämpade.genom som mestvara
Rätten till genmäle lagfäst och mycketär vidsträckt. Den omfattar både
beriktigande faktauppgifter och bemötande värdeomdöme eller kri-av av
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ak-densålunda intekrävsföreliggaskall attgenmäletilltik. För rättatt
vispånedsättande ellerärekränkande, annatvaritharpubliceringentuella

begränsad vadoch änradio TVgenmäle i ärtillskadevållande. Rätten mer
tidningar.förgällersom

uteslutande förutförsbehandlingarsådanaomfattasTysklandI som
filmföretagochradioföretagpressföretag,ändamålpublicistiska avegna

datasä-bestämmelserdataskyddslagensfederalatyskadenendast omav
dessauppgifter,på sådanadocktillämpasreglerövrigakerhet. Lagens om

utanför detnågontillutlämnasdesyften,andraanvänds för egnat.ex. om
företaget.

författnings-absolut.inte AvgrundlagsfästYttrandefriheten är men
andraskall balanserasyttrandefrihetenframgår motpraxisdomstolens att

värdigheten.personligaskyddadelikasågrundlagenidenintressen t.ex.
ärekränkningreglerstraffrättsligaförutomskyddasenskildeDen omav --
personlighets-s.k. allmännakring denregleringencivilrättsligadenav

kränkningsfären kanpersonliga utgöradenintrång i per-Ett avrätten. en
sigvisarfalletenskildaavvägning i det attviddetsonlighetsrätten enom

uppspel-ellerpressartikelförvanskande, negativobefogat. Enintrånget var
så-bandinspelning kan utgöraupptagningmedgivenickening av enenav

beriktigande.tillochfå skadeståndkränkte kan rättkränkningar. Dendana
användsuteslutandedatafilerförundantagharNederländerna ett som

medSyftetoch TV.radioinformationoffentligspridaför att press,genom
kandatalagenireglersådanaförundantagbestämmelsen göra somär att

behandlingenyttrandefriheten,i närinskränkningarinnebära person-av
bliruppgifternaoffentliga. Attblirresultattillalltid lederuppgifter som

felaktigarättelsekrävaenskildeför denmöjligtdet attoffentliga gör av
massmedieföreta-förpåföljdtillledadetkanuppgifter. dettaFörsummas

get.
sådantillämpligintedelentillösterrikiska datalagen störstaärDen

publicistiskadenstödjasyfteimedieföretagutförs attbehandling avsom
till-docksäkerhet,beträffande ärbestämmelser,Vissaverksamheten. t.ex.

medialagen inne-österrikiskabehandling. Densådanlämpliga även
integriteten.personligadenskydd förtillbestämmelsergengäldhåller i

undantaavsiktföreller harundantar attländerövrigaBland som
Schweiz. I 1s-ochBelgienkandatalagstiftningen nämnasfrånmassmedier

tillämp-datalagensfrånundantagingetLuxemburgIrland och görsland,
massmedier.förning
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10.6 Närmare normkonfliktenom

10.6.1 Allmänt

datalagenI inte något undantaggörs för register innehållersom personupp-
gifter inom det massmediala området. Enligt ordalydelsen omfattar datala-

bestämmelser sådan registrering.även Datalagsutredningengens fann
emellertid de föreskrifter i bl.a. datalagenatt Datainspektionen harsom att
tillämpa i sin verksamhet kan komma i strid med vissa föreskrifter i TF
och YGL. Utredningen pekade bl.a. på villkor Datainspektionenatt som
kan meddela för förandet visst personregister kan kommaett i konfliktav
med reglerna förbud och andra hindrande åtgärder.mot Vidareom censur
kan enligt utredningen Datainspektionens tillsynsverksamhet inkräkta på

anonymitetsskydd.190tillrätten Normkonflikten tycks inte har uppmärk-
i samband med tillkomsten datalagen.sammats av

Datalagsutredningen fråganäven förhållandettog mellan åupp om ena
sidan de aktuella bestämmelserna i TF och YGL åoch andra sidan be-
stämmelsen i kap.2 3 § RF varje medborgare i den utsträckningsom ger —

i lagnärmare skydd hans personliga integritetmot kränkssom attanges —
uppgifter honom registrerasatt med hjälp automatisk data-genom om av

behandling. Utredningen anförde bl.a. följande. Bestämmelsen i kap.2 3 §
skallRF visserligen den bakgrunden integritetsfrågomamot harattses en

särskild påvikt ADB-området. Förmågan skydda den personliga in-att
tegriteten nämligenär avgörande betydelse för utvecklingen på ADB-av
området. grundförutsättningEn för ADB-tekniken skall kunnaatt utnyttjas

människorna inteär känner främlingskapatt och upplever tekniken ettsom
hot den personliga integriteten. Genom bestämmelsenmot i 2 kap. 3 § RF
fick integritetsskyddet på dataområdet fastare förankring änen genom
målsättningsstadgandet i 1 kap. 2 § föreliggerRF. Det emellertid prin-en
cipiell skillnad mellan föreskrifterna förbud och andramotom censur
hindrande åtgärder i TF och YGL bestämmelsen i kap.2 3 §samt RF. Be-
stämmelserna i TF och YGL riktar sig till myndigheter eller andra all-

Med det sistnämndamänna uttrycket regeringenäven ochorgan. avses
riksdagen. ochTF YGL förbjuder således Datainspektionen vidta någonatt

helst åtgärd kan verka hindrande på isätt TFsom ochsom som anges
YGL. Det stadgandet i kap.2 3 § harRF emellertid lagstiftaren alltsånya -

190 sou 1993:10 125.s.
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utgå frånmåstesagdadetbakgrundMotadressat.riksdagen manavsom-
måstenormgivning,vidfallenskiltsåväliDatainspektionen, ett somatt

RF.191§i kap. 3föreskriften 2och YGL,försig TFböja trots
normkonfliktvidoch YGLsåledes TF tarfannDatalagsutredningen att

enligtprincipfråganförbetydelse ut-avgörandedatalagen. Av varöver
ochskrifterisigfrihetengrundlagsskyddade att yttradenredningen att
tillmed hänsynnödvändigtdet inte ärbegränsas,inte börmedierandra om
skebegränsning böruttalat intressesåNågot attmotstående intresse. en

i detbeaktadeUtredningeninte.meningutredningensenligtfanns
standardetiskaden högaochreglernapressetiskadesammanhanget även

utredningenenligtkundehåller. Manhuvudsakisvenskaden pressensom
förfrågahärdetmöjligheter ärdefrånbortseheller eninte omatt som

innebärakanförlängningenitidningarnaingripamyndighet t.ex.motatt
medskulleändringsakligNågonåsiktsbildningen.friadenhot motett

förtydli-borde vissaordning. Däremotnuvarandeiinteordandra göras
datasamlingarslagvilkafördatalageniganden att som un-göras avange

avgörandetillämpningsområde. Genomdatalagensfrån rege-dantas av
be-sammanhangi dettaslutsatserutredningenstid harpåringen senare

kräftats.192

remissutfalletochförslagDatalagsutredningens10.6.2

från datala-undantagnaskulledataregistervilkaklargöraFör varaatt som
genomgångDatalagsutredningengjordetillämpningsområde, avengens

massmedialaiförekommakunde tänkasregistreringarolikavilka som
registreringÄven förekommermassmedieföretageninomsammanhang. av

marknadsfö-kundregister,ändamål,administrativaförpersonuppgifter
gälla härutredningenenligtbordereglerSammaringsregister somm.m.

företag.andraför
produk-förbordeundantag görasbörjantillfannUtredningen atten

hjälpmedelteknisktdirektanvändsregister ettdvs.tionsregister, somsom
Exempelyttrande.grundlagsskyddatframställningenvidellerföre ettav

dekla-kändaregisterslags överartiklar utgördetta personersettär som
år ochunder överavlidnaframstående ettinkomster,rerade över personer

191 136.1993;1osou s.
under192 finns93-3260, omnämnt1994-04-14, Dnrbeslut av-regeringensJämför som

snitt 10.6.3.
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Ävenmedlemmar i förening. familjesidoma kan sägas exempel påen vara
sådana register.

Utredningen övervägde låta sådana register omfattasatt vissa be-av
stämmelser i datalagen inte kolliderar med förbudet hindrandesom mot
åtgärder, viss del Datainspektionens tillsynsverksamhett.ex. och denav
persondataansvariges allmänna skyldigheter. Emellertid fann utredningen

sådan tillämpning skulle ringaatt värde och dessutom leda tillen vara av
gränsdragningsproblem. Slutsatsen blev därför registren borde undantasatt
helt.l93

Ett undantag enligt utredningen nödvändigt föräven datasamlingarvar
innehåller uppgifter omfattas anonymitetsskyddetsom om personer som av

i ochTF YGL. finnsDet risk, ansåg utredningen, för sådanaannars att
uppgifter kan komma fram i samband med tillsynt.ex. Datainspektio-av
nen.194

Vidare resonerade utredningen kring begreppet källregister. Med så-
dana avsågs register från vilka journalister och andra hämtar material till
artiklar Sådana register kan innehålla uppgifter meddelaret.ex.m.m. om
tipsare, de kan inkomna telegram,utgöras redan publicerat materialav
eller andra utkast. Flera de datasamlingar förs hos Sveriges Radio-av som
koncernen skulle också källregister i den angivna meningen. Envara ovan
del dessa datasamlingar skulle redan på grund utredningens tidigareav av
förslag undantagna från den datalagens tillämpningsområde, påvara nya
grund de register meddelareär eller påöveratt grund de samtidigtav attav
har karaktär produktionsregister. Efter ytterligare förordadeav resonemang
utredningen slutligen något generellt undantag inte skulleatt i dengöras
kommande datalagen för källregister. Utredningen underströk förslagetatt
givetvis inte innebar Datainspektionen skulle få sinatt tillsynsverk-utöva

bestämmelsernasamhet på sådant de aktuellasätt iatt TF och YGL skulle
komma överträdas. Däremot borde enligtatt utredningen undantag göras
för sådana källregister registerutgör anonymitetsskyddadeöversom per-
soner.

Utredningen uppmärksammade särskilt problematiken kring klipparki-
arkiv artiklarutgör varit publicerade.över Till den del klipp-somven, som

arkiven påanvänds tidningsredaktionema for den journalistiska verksam-
heten borde de enligt utredningen undantas från datalagens tillämpnings-
område. Skälet för detta klipparkiven i detta sammanhangatt har bety-var

193 sou 1993:1o 138.s.
194 sou ochA. 138 139.s.
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tryckfriheten.195 allmänhe-utsträckningdenIutövandetfördelse somav
källregister. detInågotdockarkiven ändemutnyttja annatärkanten

med tiden kommerklipparkivenutredningenpåpekadesammanhanget att
känsligså fåintepersonuppgifter,mängdbestå na-stor avvaravatt enav

sammanställasochbearbetasåtersökas,kunnakommerUppgifterna atttur.
lång tid.underbevarasvidareUppgifterna kommerlätthet. attmed stor

allabearbetning kanintegritetskänslig nämnas attexempelSom ett en
sådaninhämtas. Enförehavandenbrottsligaartiklar rör personsensom

kriminalregisterutdrag.medjämställaspraktikeni ettsammanställning kan
därförbl.a.känsligarebetydligtemellertid attSammanställningen är upp-

ändåstannadeUtredningentid.vissefteravförskriminalregistretgifter i en
frånhelt undantogsklipparkiveninnebarlösningför attslutligen somen

utredningensföravgörande skälettillämpningsområde. Detdatalagens
återgivandeinnehållerendastdatasamlingama ettställningstagande attvar
del Detharimligen börallmänheten rätt att taskrifter,tryckta av.somav

detinnebärordningsigtänka attutredningen,menadesvårt, att somär en
vil-bestämmakanvillkorDatainspektionenskall genomytterst somvara

skrifter.trycktatillskall haallmänhetentillgångken
Någraställningstaganden. reservanterenig i sinainteUtredningen var

omfattande.alltförförslagetiklipparkivenförundantagetansåg varatt
mån dei denklipparkivenförgälladatalagenbordeEnligt reservantema
jouma-programföretagensochtidningarnasändamålandraför änanvänds

Enligtkällarkiven.avsågreservationverksamhet. Enlistiska reser-annan
in församlasmaterialsådantförundantagborde ävengöras somvantema

skrift ellertrycktinnehållet igrund förtillliggaingå i ellerskalldet enatt
grundlagsskyddet.omfattasyttrandenandraför avsom

klipp-gälldedetkritikÄven framfördes närremissinstansermångafrån
Lundoch Universitetet iombudsmänRiksdagenskällarkiven.och

avvikandebåda detillhuvudsaksig ianslötfakultetsstyrelsenJuridiska
Justitiekanslern, Hovrättenframförtshade reservantema.meningar avsom

undan-ansågadvokatsamfund m.fl. attSverigesBlekinge,Skåne ochöver
Stock-omfattande. Kammarrätten ibordekällarkivenför görastaget mer

län,Stockholms Dom-Göteborg, iLänsrättenholm, iKammarrätten
m.fl.MalmöRegionåklagarmyndighetenÖveråklagaren ividstolsverket,

medenlighetinskränkas ibordeklipparkivenförundantagetansåg re-att
samfälld kri-imassmediehåll riktadesFrån settmening. stortservantemas

på-instanserundantagits. Dessahadekällregistersamtligaintetik mot att

195 142.souA. s.
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talade också praktiska svårigheter skulleatt uppstå hålla isär sådanaatt
register underkastade datalagens tillämpningsområde och sådanasom var

grundlagsskyddade och därmed undantagna.som var

l0.6.3 Några regeringsavgöranden

Regeringen har under år fattat del beslut handlar datala-senare en som om
tillämpning på yttrandeområdet. Besluten, har betydelsegens för vårtsom

fortsatta refereras i det följande.resonemang,
Beslut 1994-04-14, Ju 93-3260. En journalist hade ansökt tillståndom

enligt datalagen få inrätta och föraatt personregister i syfteett skrivaatt en
bok med hjälp ord- och textbehandlingsprogram.ett I behandlingenav
skulle ingå sådana känsliga personuppgifter det krävs synnerliga ellersom
särskilda skäl för få tillstånd till. Texten skulleatt sedan överlämnas till ett
boktryckeri. Datainspektionen avslog tillståndsansökan. Regeringen kon-
staterade i sitt beslut tillståndskravet i datalagen måsteatt ställas det imot

kap.1 2 § TF uppställda förbudet hindrande åtgärder införmot bl.a.
tryckning skrift. Eftersom det aktuella registret skulle användasav en som

direkt tekniskt hjälpmedel förett framställa skrift,att det enligten var re-
geringen tvekan så förbudet iutan omfattadeTFatt detta. Regeringen un-
danröjde därför Datainspektionens beslut och förklarade registret inteatt

tillståndspliktigt enligt datalagen.var
Beslut 1994-06-30, Ju 94-2310. Bildbasen i Kiruna ansökte hos Datain-

spektionen tillstånd inrätta och föraatt personregistret Bildbanken.om
Ändamålet med registret marknadsplatsutgöraatt förangavs vara en
handel med fotografiska bilder. Datainspektionen lämnade tillstånd för re-
gistret och meddelade del föreskrifter.även Bolaget överklagade beslu-en

och hävdade bl.a.tet registret inte omfattadesatt datalagens tillstånds-av
krav eftersom det åtnjöt skydd TF och YGL. Bilderna skulle nämligen iav

utsträckning användasstor i produktionen tidningar, tidskrifter ochav
böcker. Regeringen konstaterade datalagen tillämplig påatt registret. Ivar
skälen för beslutet anförde regeringen bl.a. bolaget inte avsåg iatt att egen
produktion framställa tryckt skrift eller film och därvid använda sig deav
lagrade bilderna. Endast det förhållandet uppgifterna lagras föratt vidatt

tillfälle kunna i form tryckt skrift innebarutsenare enligtges av rege-
ringen inte bestämmelserTF:satt och andra hindrande åtgärderom censur
skulle bli tillämpliga på behandlingen. Slutligen konstaterade regeringen

bolaget inte heller omfattadesatt skyddet i kap.1 9 § YGL.av
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Telegrambyrå TTABTidningamas94-140.Ju1994-09-15,Beslut
Ändamå-Nyhetsbanken.TTpersonregistretföratillståndansökte attom

UppgifterTT-telegram.återsökaochlagraregistret ur re-medlet attvar
meddeladeDatainspektionenkunder.vissatillbl.a.skulle lämnasgistret ut

änd-begärdemed TTsambandgallring. I attföreskriftmedtillstånd omen
data-itillståndskravethurregeringenprövadegallringsföreskriftenring av

fallet.aktuella Ii detYGLkap. 9 §ibestämmelsen ltillförhöll siglagen
sådantfickregistret utgöra ettregeringenkonstaterade attskäl ansessina

streddatalagenitillståndskravetYGL,§kap. 9i 1 attregister avsessom
Datainspek-ochYGL§kap. 3åtgärder i att1hindrandeförbudet motmot

Följaktli-tillstånd.beslutnågotmeddelathabordedärför intetionen om
ansökanheller TT:sintebordetill sist,regeringenkonstaterade omgen,

prövning.tilltagitshaföreskrifternaändring uppav

överväganden10.7

persondatalagstiftningenmellankonfliktenAllmänt10.7.1 om
yttrandefrihetenoch

åuppstå mellanmotsättningaranförda kanförutdet enaframgårSom av
integri-personligaför denskyddetsidanandraåochyttrandefrihetensidan

iVi harpersondatalagstiftningen.uttryck itillkommerdettasådantteten
normkonflikt.förhållandedettabetecknatföregåendedet ensom

beskrivaskannormkonfliktentillupphovintressekollision ärDen som
län-andramångailiksomSverigeiharYttrandefrihetenpå följande sätt.

yttrandenspridaochframställafåfrittskydd. Att avrättsligtstarktder ett
Yttrande-samhälle.demokratisktigrundpelarna ettslagolika utgör aven

integri-personligaYGL. Denochi TFsåväl i RFskyddadfriheten är som
skyddsvärt. Igradi högintressemotsvarandepå sätt ett ansesär somteten

uppbyggthuvudsakiintegritetenpersonligadenförskyddetSverige är
typiskthandlingar settelleråtgärdervissaförbjuderregler somkring som

innehållerhärpå. LagenexempelDatalagenkränkning. är ettmedför sådan
personuppgiftermedinteochfår göravad görareglermängder manomav

datalagen särskiltÄven utanförbestämmelsermiljön.digitaladeni —
huvud-integritetenpersonligaför denskyddetharstraffrättsliga som-

syfte.
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I vissa andra länder finns regler direkt sikte på skyddettar för pri-som
vatlivet. Dansk innehållerrätt bestämmelset.ex. innebären attsom man
kan straffas för oberättigat ha avslöjatatt uppgifter privata förhållan-om
den kan kräva de borde undanhållasatt offentligheten.om man Införandet

sådan generell bestämmelse till skydd för privatlivetav en har varit och är
föremål för Sverige195diskussion både i och i andra länder.

Bestämmelsen i kap.2 3 § andra stycket RF varje medborgareattom—
skall i den utsträckning närmare i lag skyddas hanssom motanges att per-
sonliga integritet kränks uppgifter honomatt registrerasgenom medom
hjälp automatisk databehandling innebär visserligenav åliggande förett-
riksdagen stifta och vidmakthållaatt persondatalagstiftning.197 Be-en
stämmelsen i RF emellertid allmäntär hållen, till skillnad från de detalje-
rade reglerna i ochTF YGL. Om skall från förbudetgörasavsteg mot cen-

och andra hindrande åtgärder i syfte hindra intrångsur iatt personlig in-
tegritet, måste detta ske i TF och YGL. Datalagen kan inte tolkas sågärna

riksdagen i den lagen skulleatt ha fört in bestämmelser innebär avstegsom
från viktiga principer rörande yttrandefriheten. Den omständigheten att
datalagen har stöd i RF innebär alltså inte lagenatt TF ochövertar YGL.
Vi delar med andra ord den uppfattning Datalagsutredningen därvid-som
lag uttryck för och har fått stöd de flestagav remissinstanser.som av

Konflikten mellan de två intresseområdena har i och medaccentuerats
användningen den digitala tekniken. Stora informationsmängderav kan
hanteras sekundsnabbt och uppgifter i sådan information kanom personer
med lätthet sökas och sammanställas med andra uppgifter till fullstän-en
dig kartläggning den sökta liv och förhållanden.av Om förpersonens man

skydda denatt personliga integriteten uppställer hinder för sådana förfa-
randen kan å andra sidan intrång igöra yttrandefriheten.man En effektiv
persondatalagstiftning kan därför innebära hinder yttrandefriheten,mot
fastän detta inte alls avsikten.är är

Datalagsutredningens förslag beträffande datalagens förhållande till
massmedier har i sina detaljer fått vidkännas kritik i olika hänseenden, sär-
skilt från massmediemas Detta sammanhänger särskilt medegna organ. ut-
redningens användning registerbegreppet. Detta begrepp härstammarav
från stordatortiden och inaktuellt.är Numera förekommer centrala klipp-
arkiv innehåller i allt publiceratstort materialsom sett i fulltext; undantag
kan förgöras notiser.smärre Varje journalistt.ex. har PC där allt veder-en

196 Se Ds 1994:51.t.ex.
197 Prop. 1987/88:57 11.s.
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ochisökalättmaterial är attsamlat,liggermaterial ett sombörandes
nå-förmaterialinnehållaintebehöveri datorndokumentEttstrukturera.

joumalistikgrävandeunderinsamlaskanUppgifterartikel.bestämdgon
användas.skalldehurjournalisten ännu vetattutan

kon-efterföljd kanderaspersondatalagen atti utanreglerinföraAtt
tilltilltronskulle sättaDatainspektionenmyndighettrolleras somenav

massmediernaberörmyndigheterInspektionerfara.i somlagstiftningen av
Bestämmel-yttrandefriheten.påverkaägnadetypisktemellertid attsettär

ocksåinverkaranonymitetsskyddetberörakanpersondatalageni somser
offentlighetsprincipen.idelcentralutgörmeddelarskyddet. Dettapå en

gjortharVissaländer.olikaipå olika sättlöstsharNormkonflikten
ipersonuppgifterbehandlingförpersondatalagstiftningenfrån avundantag

gjortharinteSverigesåsomandramedansammanhang,massmediala --
påinkräktarinnebära attdenkan vägenmening manformelldet. I ena
påinkräktarandraoch denintegriteten attpersonliga mandenförskyddet

iidiskussion ämnetdenVid uppeyttrandefriheten. varsomförskyddet
fåvållathadedettadockframgick10.5.3 attavsnittseEuroparådet 1991

uttalandeklartnågotiinteresulteradeDiskussionenpraktiken.iproblem
Konklusionenlagstiftningen.företräde iborde ägaintressevilket somom

såintressedetmåsteväljer,lagstiftaren än somvilken vägställetblev i att
på sätt.förbigånget värnas annatblivitharsägaatt

tillkomst.datalagensvidobserveratshaintetordeNormkonflikten
erkänd iblivitområdetpåprioritetgrundlagarnasemellertidharNumera

tid kanregeringenfattatshar manbeslutde senarepraxis. Av avsom
gällandeden rättenenligtredanslutsatsendendra attmeningvårenligt

grundla-medkolliderardemåni denvikaskallbestämmelserdatalagens
"gama.

be-alltsåförordarVi attfortsättningen.igällabör ävenPrincipen
konfliktikommerde intesåutformaspersondatalagen attistämmelserna

börhäravFöljdernayttrandefriheten.förskyddetgrundlagsfastamed det
åstadkommamöjligtmeningvår attenligt enöverdrivas. Det ärintedock

integritetenpersonligadenskyddmedelolikamedlagstiftning gersom
yttrandefriheten.grundlagsfästai deninskränkningar görsattutan

skyddolikapå sättoch YGLi TFbestämmelsernaSjälvfallet ävenger
grundlagar-bl.a.följerskyddsådantEttintegriteten.personliga avdenför

yttrande,ikränktblivitharenskild ettnågonfall därförregelsystemnas
Även bestämmelserna atttryckfrihetsbrott. t.ex. omreglernasärskilt om

otillåtnaförtill yttran-ställaskannågonfinnasmåstealltid ansvardet som
enskilde.för denskyddkanden ettsomses
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finns,Det tidigare ytterligarenämnts, funktioner inomsom massme-
dieområdet till skydd för privatlivet. Massmediemas självsanerande verk-
samhet innefattar till beriktiganderätt och genmälesom träffar många ytt-
randen sprids i samhället, kanske huvuddelensom dem innehållerav som
personuppgifter. Den omständigheten digital teknik haratt vidanvänts
framställningen tidningsartikel kanske innehållerav en kränkandesom en
personuppgift minskar självfallet inte det nämnda skyddet. Gransk-nu
ningsnämnden för radio och TV övervakar etennediema iatt programverk-
samheten respekterar den enskildes privatliv.

Det skall dock inte förnekas möjligheterna, bådeatt för myndigheter
och enskilda, del ochatt ta sammanställa personuppgifter ökarav med bl.a.

distributions- och lagringstekniker. Massmediemasnya självsanerande
verksamhet omfattar inte heller alla yttranden skyddas TF ochsom av
YGL, så inte böcker och filmer.t.ex.

Vi kan dock inte detta bör föranledaatt några ändringar i dense nuva-
rande regleringen yttrandefriheten i TF och YGL. Denna regleringav torde

fast förankrad både i det allmänna medvetandetvara och inom de politiska
partierna. Praxis också ha sig till det nuvarandesynes anpassat systemet

detta föranlederutan att någon nämnvärd diskussion.numera
Att i detalj söka persondatalagen så denanpassa överensstämmeratt

med TF och YGL sig ofruktbartter arbete.ett Skulle anpassningensom
inte bli korrekt i alla fall grundlagenstar bestämmelser över. Det sigter
både enklast och hederligt föreskrivamest undantagatt från tillämpningen

persondatalagen för behandling yttrandenav skyddadeär i TF ochav som
YGL.

Frågor vilka yttranden omfattas grundlagsskyddetom ochsom av var
gårgränsen för skyddet tidigareär föremålnämnts för Medie-som

kommitténs Överväganden.198 direktivenI till den utredningen pekas sär-
skilt på behovet klarlägga rättsläget beträffandeatt yttranden förmed-som
las elektroniskt. Utredningen skall i det sammanhanget behovetöverväga

justeringar i grundlagsreglemas tillämpningsområde.av Om mediernya
blir grundlagsskyddade såsom datordiskettert.ex. och cd-romskivor kan
detta visserligen medföra problem i förhållande till integritetsskyddet.nya
Dessa problem måste emellertid beaktas vid ändring grundlagama. Detav
kan inte komma i fråga inom persondatalagstiftningensatt skill-göraram
nad mellan det och det andra grundlagsskyddade yttrandet.ena Principen

grundlagamas överhöghet gäller generellt.om Enligt vår mening bör där-

198 Dir 1994:104.
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någon änd-medförainteområdetgrundlagsskyddadedetändringför aven
grundlagsskyddet förmellan ytt-förhållandettillinställningprincipiellrad

grundlags-utvidgningEnpersondatalagstiftningen.och avrandefriheten
till-inskränkningmotsvarandemedföra0rdandramed avskyddet bör en

persondatalagen.lämpningen av
persondatalagenibestämmelsernatillframkommitalltså attVi har

och YGLibestämmelserna TFmedkolliderarde intesåutformasmåste att
nödvändigtdärförändras. Det ärbörintebestämmelsernadeoch att senare

personuppgifterbehandlingarförpersondatalageniundantag avgöraatt
yttrandefriheten.skyddas avsom

generelltundantagetSkall10.7.2 vara

behandlingarförpersondatalageniundantag person-vad avFrågan ettär
alla be-omfatta. Inteböryttrandefrihetenskyddasuppgifter avsom

anonymitets-ochcensurförbudetmedkolliderardatalagenistämmelser
gjor-undantagmåndeniemellertidfannDatalagsutredningen attskyddet.

eftersom Da-bl.a.hela lagen,gällabordedettadatalagstiftningenfråndes
fåtalefterlevnadenkontrollera ettskulle kunnaändå inte avtainspektionen

regler.199tillämpliga
be-persondatalagensvissalåtabefogatdetmeningvår attärEnligt av

frågaigällaprincipi ävenpersonuppgifterförskydd omstämmelser om
angelägetyttrandefriheten. Det attärgrundlagsskyddade personupp-den

frånskyddasverksamhetmassmediernasinomförekommergifter som
inomföretagifrån deutgåkanintrång. Man om-att agerarobehöriga som

sittskyddartidningsproducenter,ochTV-företagochradio-rådet, t.ex.
skyddasYttrandenintresse.företagensi avligger eget somdata. Detta

behandlingar,andramängd t.ex.innefattaemellertidkanoch YGLTF en
informationensyfteiprivatperson attutförsuppgiftsinsamling enavsom

skadaliderenskildaOmjournalist.till avvidare personerskall lämnas en
be-varitharinteformerundersketthardatabehandlingsådan somatt

kommitharsyfte överillvilligtinågontryggande, att persont.ex. genom
föreskrivaefterhand kunnaitillsynsmyndighetenböruppgifter,känsliga

förenadintesäkerhetsföreskrifter ärmeddelaskyddsåtgärder. Rätten attom
före-sådanvite. Enföreläggamöjlighetmed atttillsynnågonmed men

meddelarskyddetochcensurförbudetpåinkräktaintekan sägasskriftsrätt
grundlagama.enligt

199 135.1993:10sou s.
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Tillsynsmyndigheten skall inte heller förhindras i sin allmännaatt mer
bevakning uppgiftsbehandling i samhället påtala otillbörliga förfaran-av
den på det massmediala området. Detta står väl i samklang med de uttalan-
den EG-direktivet.200har gjorts i Enligt dessa bör tillsynsmyndighe-som

nämligen bl.a.ten med befogenhetutrustas i efterhand offentliggöraatten
angående sådan behandling. dessarapport I sammanhang kanen eventu-

Ävenella missförhållanden påtalas. inom den självsanerande verksamhet
förekommer på området kan sådana brister påtalas.som

Sammanfattningsvis vi undantaget bör gälla allaatt materiellaanser
regler i lagen bestämmelserna säkerhet.utom Detta innebär reglernaom att

personuppgifter skall skyddasatt så inte någon obehörigom t.ex. kanatt
komma eller manipulera uppgifterna gäller påäven yttrandeområdet.
Undantaget förhindrar inte heller tillsynsmyndigheten i sinatt all-mer

bevakningsverksamhetmänna påtalar eventuella missförhållanden inom
det undantagna området.

10.7.3 Hur skall undantaget utformas

Framställning och spridning yttranden kan i vittäga skildaav rum
sammanhang och i olika syften. Medan verksamheten inom de traditionella
massmedieföretagen helt koncentrerad tillär produktion yttranden, kanav
den i andra sammanhang förekomma bisyssla närt.ex.mer som etten -
företag trycker kundkatalog. Massmedieföretagen underkastadeären
etiska regler bl.a. denvärnar personliga integriteten, yttranden isom men
andra sammanhang kan framställas och spridas sådana restriktioner.utan

Den utformning undantaget Datalagsutredningen föreslogav som
byggde på uppdelning olika uppgiftssammanställningar kanen av som
förekomma i den massmediala verksamheten: produktions-, meddelar- och
källregister klipparkiv. Kritikerna menadesamt emellertid sådanatt en av-
gränsningsmodell inte kan användas eftersom det i praktiken inte före-
kommer någon sådan uppdelning. Man utför inte behandlingar uppgif-av

i olika avgränsbara registerter utom möjligen klipparkiven. En variant
tycks finnas i vissa andra länder undanta redaktionellaärsom att regis-

Den avgränsningen uppenbarligenter. för undantag,utrymme störreger
också den avgränsningsproblem.men ger

En tänkbar lösning kunde låta vissa subjekt,attannan t.ex.vara mass-
medieföretag, omfattas undantaget. sådanEn lösning skulle emellertidav

200 Punkt 37 i ingressen.
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defini-någonfinnsintedeteftersomgränsdragningsproblemtillleda nya
journalistiskvadmassmedieföretag, ärvadtill äranknyta etttion att —

konflik-förebyggasyftettillgodoseinteheller attskulleverksamhet Den
ocheftersom TFpersondatalagstiftningenochgrundlagamamellanter

journalister.yttranden,framställa änvillandra,skyddarYGL även som
allomfattaundantagetlåtaäralternativ överväga attYtterligare attett

yttrandenframställning attmedharhuvud avtagetbehandling översom
ibestämmelsentilldirektord knytaandramedskulleUndantaget angöra.

allmännadetmedborgarevarje gentemotRF att§ 1kap. 12 angersom
skulle kunnaundantagomfattandesåyttrandefrihet. Etttillförsäkradär

gällaochbemärkelse ävenvidsträcktiyttrandefrihetenförtill gagnvara
och YGL.TFskyddasdeyttranden änformerandra avsomav

vårenligtemellertidmålsättningsstadgandet i RF ärtillknytaAtt an
utformningsådanskullepraktikenändamålsenligt. Iinte enuppfattning

intedeteftersomverkningslös,blevpersondatalagstiftningeninnebära att
karak-kanintedatabehandlingresultatetmycket somtorde enavavvara

före-sökerviundantag är attmed detSyftetyttrande.teriseras ettsom
YGL:sochoch TF:spersondatalagstiftningenmellankonfliktbygga en

motsvarandeNågonyttrandefriheten.skydd förtillföreskrifterdetaljerade
principförklaring.förhållande till RF:siinteuppkommerkonflikt

-spridningochyttrandeframställningformer somvissaendastDet är av
tidigareinnebärregleringoch YGL. Dennaskydd i TF somkonkretfåtthar

yttrandenallaOmenskilde.den ävenförskyddtillreglerävennämnts
ris-medföradetkanpersondatalagenfrånundantasområdedettautanför

motverkas.kaninteintegritetsintrångförker som
iundantagetförlåtabörvi gränsenSammanfattningsvis att mananser

så-betyderoch YGL. Deti attTFfinnsmed densammanfallaprincip som
grundlagardessaomfattasåtgärdinnebärbehandling avdan somensom

persondatalagen.frånundantas

undantagetomfattasbehandlingarVilka10.7.4 av

Allmänt10.7.4.1

skrifterutgivaoch YGL ärskyddas TF attprimärtåtgärderDe avsom
övrigtoch ikänslorochåsiktertankar,uttryckaoffentligenrespektive

kon-kunnattidigareVi harhelst.vilketi ämneupplysningarlämna som
friyttrande ärframföra attvillden ettinnebärintedetta att somattstatera

icentralaolagliga. Detellerlagligahelst,åtgärdervilkavidta som
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sammanhanget myndigheterär inte hindraratt yttrandet på grund dessav
innehåll eller försöker reda på varifrån innehållet harta hämtats, även om
det personuppgifter.rör Eventuella undantag från dessa huvudregler måste
framgå i TF respektive YGL. Persondatalagen innehåller bestämmelser om
just sådana myndighetsingripanden i fall indirekt. Dessa bestämmel-vart

kan inte tillämpas på grundlagsskyddade yttranden.ser
Det enligt vår meningär inte möjligt uttömmande vilkaatt be-ange

handlingar detta kan gälla. Administrativa register kundförteckningart.ex.
tidningsprenumeranteröver eller löneregister för anställda omfattas inte av

detta undantag, sådana behandlingaräven också led i spridandeutgörom
yttranden. baraDet i de fall behandlingenär har direkt sambandav medett

själva yttrandet undantaget tillämpligt.är Nedan diskuteras någrasom ty-
piska sådana fall.

10. 4.2 Behandlingar syftar till framställa yttrandenattsom

Mot bakgrund bl.a. det nämnda beslutet regeringenav ovan av
1994-04-14, Ju 93-3260 kan vissa slutsatser dras beträffande grundlags-
skyddets omfattning. Om behandlingen personuppgifter direktutgör ettav
tekniskt hjälpmedel för åstadkomma grundlagsskyddatatt yttrande skallett
datalagen enligt avgörandet inte tillämpas. behandlingarDe i sådantsom
syfte utförs författare eller utgivare yttranden faller därmed utanförav av
persondatalagstiftningens tillämpning. Exakt hur långt för fåattprocessen
fram yttrandet har fortskridit saknar betydelse. Redan den första registre-
ringen uppgifter enligt dettautgör led i framställandetav ettresonemang

yttrande. Det inte nödvändigtett är det faktiskt blev publicerat.av att Det
avgörande syftet med behandlingenär att framställaatt yttrandeettvar

skulle publiceras. Att yttrandet blir föremål för omarbetningarsom och
redigeringar kan inte förändra saken. Dessa tankegångar har stöd i den
praxis har förekommit på tid. Datainspektionen har avvisatsom senare
flera ansökningar med motiveringen registret skall ingåatt led iettsom
framställning tryckt skrift och det därför inte omfattasatt tillstånds-av av
kravet i datalagen.

Utkast till artiklar eller böcker omfattast.ex. enligt detta resonemang
undantaget. Om behandlingen direkt teknisktutgör led i framställ-av ett

ningen persondatalagenär således inte tillämplig. tillEn negativsynes
konsekvens kan bli uppgifter finns registrerade längeatt det harutan att
blivit något skyddat yttrande. längeHur uppgifterna kan finnas lagrade

behandlingen därför fallautan att utanför det grundlagsskyddadeanses
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enbartlängreändamålet inte ärfall. Närfall tillfrånfårområdet avgöras
försälj-syftenandratillgodose t.ex.yttrande, ävenframställa utanettatt

undantagsbestämmelsenförharpersonuppgifter, gränsen passe-ning av
behandlingen.tillämpligdåblirPersondatalagenrats.

public-eller hostidningsredaktionpå ettförekommerUppgifter ensom
Storaundantaget.omfattaderegelfår sam-företagservice avansessom

iinfördaellerbearbetadeblivitinte harpersonuppgifterlingar somav
kritiskt.betraktasfallandrafår isammanhangtextuellt mer

behand-sammanhangetpådel berovisstillmåste detgränsfall omI
digitalhjälpmedkanförfattareeller inte. En t.ex.undantagen avlingen är

PersondatalagenInternet.också publicerasbokframställateknik somen
Problemettryckta.på deninteutgåvanpå dentillämpligdåblir mensenare

integrundlagsskyddåtnjuterspridningsformenden menpåberor att ena
närvarandeförutredsgrundlagsskyddetOmfattningen avandra.den av

falla bort.därför kommakanProblemet attMediekommittén.
skildafleraförskerbehandlingendärbedömasskallfallsådanaHur

avsnitt l0.7.4.5.underdiskuterasändamål
föranvändsbehandlingarfråga0rdandramedskall somDet omvara

tillkänsloråsikter,tankar,uppgifter,upphovsmannens enosv.överföraatt
formerAllaoch YGL.i ytt-grundlagsskyddet TFomfattas avform avsom

seframgått tidigareharinte. Somemellertidomfattasrandespridning
åtgärderenskildesmån deni vissdet10.2.3.avsnitt ärunder egnaovan

inte.ellerunderfaller TFskrifttrycktavgör enomsom
anslagstav-elektroniskaviayttrandespridning,former t.ex.Moderna av

föreslagitharIT-utredningen attgrundlagsskydd.inteomfattas ännulor, av
persondata-frånundantasskallocksåutsträckningvissiyttrandensådana

tillställninginteoch viordningibereds tarfrågorlagen. Dessa annannu
dem.

bl.a.Mediekommitténtidigare nämnts, omVidare överväger, som
grundlagsskydd.omfattasböryttrandespridningförformerytterligare av

icke-sådanaframställaförutförspersonuppgifter attBehandlingar somav
avvaktanoch ividaretillsalltsåprincipikommer attyttrandenskyddade

denipersondatalagen,omfattasgrundlagsändringeventuell attpå aven
lagstiftning.undantasintemån de annangenom
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10. 3 Behandlingar syftar till anskafla och meddelaattsom
uppgifter

Sådana behandlingar innebär någon anskaffar ochatt eventuelltsom över-
för uppgifter till någon ha för avsikt självutan att framställaannan att ett
yttrande, kan också omfattas undantaget. Behandlingar medde-av som en
lare utför i syfte meddela uppgifter för offentliggörandeatt får alltså utfö-

fritt. Vissa ytterligare krav finns dock för sådana behandlingarras att skall
undantagna. Anskaffarfriheten åtnjuter inte någotvara särskiltensam

skydd i yttrandesammanhang. Det bara anskaffarenär har för avsiktom att
själv framställa yttrande eller lämna uppgifternaett till någon sådan person

i kap.1sägs 1 § tredje stycket TF respektive kap.som 1 §2 YGL t.ex.
författare eller nyhetsjoumalister Ävenhan omfattas skyddet. så-som av
dana behandlingar innebär uppgifter samlas inatt journalistsom t.ex. av en
för TV-programgöra eller författareatt ett för skriva artikel skallatten en
enligt våra överväganden i det föregående inte omfattas persondata-av
lagen. Nyhetsbyråer bör med hänsyn till den TF7-01ställning de i igetts
förevarande sammanhang jämställas med tidningsredaktioner.

I den mån grundlagsskyddet i framtiden kommeräven omfattaatt t.ex.
nyhetsjoumalister i medier inte skyddade kommerär skaransom nu av
meddelare undantas från persondatalagen utvidgas. kretssom Den tillatt
vilka meddelande får lämnas kan i framtiden komma bli vidare i dag.att än

behandlingarDe Datalagsutredningen benämndes källregistersom av
kommer också undantas våraatt överväganden läggs till grund förom

Ävenlagstiftning. här kan emellertid gränsdragningsproblem uppkomma
framgår exempelvis regeringens beslut 1994-06-30,som Ju 94-2310 iav

vilket regeringen bl.a. prövade frågan vilket samband måste finnassom
mellan behandling personuppgifter och det gmndlagsskyddadeen av ytt-
randet.202

I 7.4. 4 Lagring och spridning uppgifterav

En behandlingar inom dettyp massmediala områdetannan sådanaav är
led i själva spridandetutgör yttranden. Tanken bakomsom den be-av nya

stämmelsen i kap.1 §9 YGL är spridarättenatt yttranden skallatt vara

201 Se 3 kap. 3 § 1 TF.t.ex. st.
202 Se vidare angående beslutet under avsnitt 10.6.3.
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Ävenanvänds.203 sammanhangdettai tarteknikvilkenoberoende somav
gränsernapersondatalagen. Närmaregrundlagsbestämmelserna över var

tidigaresammanhangdettai är,börgår ellergrundlagsskyddet somför
fall hariännuallainte vartutredning. Det ärföremål för somnämnts,

inteelektroniskt,yttrandensprida t.ex.grundlagsskyddade rätt attdenna
subjektfördel deintegritetssynpunkt det attärFrån somprivatpersoner. en

utgi-ansvarigmåste haspridningelektroniskskyddadsådanutföra enkan
självsane-massmediernasunderkastadevidareyttrandet. De ärförvare

verksamhet.rande
yttrandet.spridningenmedochtillsigsträckerGrundlagsskyddet av
yttrandetspriddaredandetbehandlingdigitalfortsattgällerdetNär av

någraintenaturligtvisvållartidningvanligfrågor. En pro-uppkommer nya
detförhållerbestämmelser. Hursärskildanågraträffas intedenblem, av

denfallercd-rom,påt.ex.elektronisk formiutgiven un-bokmedsig en
inne-behandlingord ävenandramedFråganpersondatalagen ärder om

omfattarinte ävenundantagkonstateraVi kanav. ettdel attfattar ta som
skulleyttrandegrundlagsskyddatdelfritt varamöjlighet etttaatt aven

denså,tolkasmeningvårenligt attvidaremåsteEG-direktivetvärdelöst.
intemängd dataicke-förändringsbar är att per-somdel ansetar enavsom

persondataansvarigdennämligendirektivetEnligt är somsondataansvarig.
behandlingen. En tarformedlenellerändamålen sompersonbestämmer

intedärförkanförändringsbartinte person-varaär ansesdatadel somav
baraAttsådan tadärför inteomfattarlagenochdataansvarig, person.en

omfattassåledesmeningvårenligtmåstebehandlingresultatetdel av enav
funktio-tillgängligaanvändergällabör ävenDettaundantaget. manomav

någotdatatbearbetar annatdäremotOmdatat.isökaför att manner
blirvidare,detbehandlarochhårddiskpådetsätt, egent.ex. ensparar ner

behandlingen.på dentillämpligpersondatalagen
elek-möjlighetklipparkiv attbenämndeDatalagsutredningenVad ger

fleraSåsommaterial.publiceratredanvidaresprida re-ochbevaratroniskt
betydelseharkonsekvenserteknikvaletfårpåpekathar sommissinstanser

söka isärskiltochhanteramöjligheter attintegritetssynvinkel. Genomur
förutsätt-hareffektivtoch sättenkeltpåinformationmängder ettstora

på deninkräktarsammanställningarförbl.a. göraskapats somningar att
vissbeträffandeEfterforskningar persont.ex.integriteten. enpersonliga

tidigarenågotsnabbt,utföraskani somhar omnämnts nupressensom
före-detkanVidaresiglätinte göras.detomständligtså attkanske var

203 och 66.651990/91:64Prop. s.
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komma uppgifter brottslighet, politiskt.ex. eller religiös åskådningom
eller andra integritetskänsliga förhållanden iomnämnsom personer som
tidningsartiklar eller i radio och TV.

Att teknik används för sprida redan grundlagsskyddadeattny yttranden
bör inte föranleda materialet underkastas någraatt andra regler inom per-
sondatalagstiftningen det ursprungligaän materialet. Såvitt angår journa-
listernas användning klipparkiven för framställaatt yttranden finnsav nya
det inte anledning bedömninggöraatt förutän gjorts generelltannan som
beträffande uppgifter journalisterna anskaffar olika källor. Vadsom ur an-
går allmänhetens tillgång till klipparkiven får det yttrandefrihetens ochur
informationsfrihetens synvinkel hälsas med tillfredsställelse yttrandenaatt
kan spridas på dessaäven Allmänhetenvägar. bör därför hanya samma
möjligheter del yttrandena elektronisktatt ta bläddra iav attsom genom

Äventidningslägg. klipparkiven bör sålunda enligt vår mening undantas
från tillämpningen persondatalagstiftningen.av

Uppgifterna kan emellertid inte utnyttjas fritt enbart på grund deattav
kan återfinnas i grundlagsskyddade yttranden. Om inte bara söker ochman

del personuppgifter kantar förekomma i sådana yttranden,av som utan
vidtar åtgärder med uppgifterna och överför dem tillegna t.ex. en egen
databas för vidare behandling, blir denna behandling på vanligt under-sätt
kastad persondatalagens begränsningar för såvitt syftet inte påär att nytt
framställa grundlagsskyddat yttrande.ett

10. 4.5 Behandling för flera ändamål

I de fall behandlingen har flera ändamål, framställaär skriftett attvarav en
katalog ocht.ex. kundregister,ett utgöra börannat att kunnaen ett man

kräva behandlingen delas denatt ansvarige så den behandlingattupp av
inte faller under TF eller YGL kan bli föremål för åtgärdersom enligt per-

sondatalagen. Denna till gränsdragningsnäva stämmer medöverenssynes
EG-direktivets bestämmelser tillåter undantag för behandlingatt görssom

sker uteslutande för journalistiska ändamål.2°4m.fl. Det kommersom med
andra ord på den enskilde avgränsningen.göra sådanatt En definitionan
bör leda till gränsdragningsproblemen bliratt mindre. nackdelEn detär att

204 Kammarrätten i Stockholm har på tid avgjort mål 1996-10-22,ettsenare
3234-1996 bl.a. berörde frågan uppgiftsbehandling bl.a. skullesom om som re-
sultera i publicerad omfattas datalagen.rapport Kammarrätten ansågen be-av att
handlingen inte kunde ha sådant samband medantas utgivningenett trycktav
skrift den skulle undantas från datalagen.att
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behand-utfördenförolägenheterkostnader ochuppståkan somextra
biblio-i olikaläggsuppgifternasåtillkan detpraktiskt attlingen. Rent

del-behandlingargällerdetordbehandlaren. Närikatalogerellertek som
till-undantaget generösböryttrandenspridandeled ivis ges enutgör av

lämpning.
förhindermedföragivetvis intefåråtgärderTillsynsmyndighetens

behandlingartill deinskränkasfårdessayttrandet,framställningen utanav
förbehandlingarOmframställningen.tekniskaingår i dendirektintesom

befogenhe-sinaDatainspektionen utövabörändamål förekommerflera
admi-gällerdetmöjligtdet närså långtpersondatalagen är t.ex.enligtter

grundlags-på detinkommerSå forttidning.vidregisternistrativa manen
upphöra. Idocktillsynsverksamhetenmåsteområdetskyddade samman-

persondataom-finnsmöjlighetden etterinra att utsevivillhanget somom
handförstaiOmbudet kommer attlagen.föreslagnaenligt den svarabud

också be-kanpersondatalagenomfattasbehandlingardeför menavsom
mellan denkontakterVidbehandling.undantagenvidsäkerhetenvaka per-

förbiträdaombudetkantillsynsmyndigheten attochsondataansvarige
fårområdet. Detgrundlagsskyddadepå detintrångskerdetundvika att

uppgifternaundantagnahåller demassmedieföretagseriösaförutsättas att
problem.någrauppstårintei praktikendetsådantpåavskilda sätt attett

Överflödiga uppgifter10. 7.4.6

yttrandegrundlagsskyddatframställandeföruppgifter ettBehandling avav
sådantgivetvismåsteomfattningvissöverflödigt data. Iinnehållakan

deuteslutandebehandlingenkrävasintekantillåtet. Det att avservara
situationyttrandet.skyddade Deningå i detskalluppgifter somsenaresom

och textbe-ord-användningenpåtänkerkanskehand ärförstai avman
iförekommertillfälligtUppgifter textenhandlingsprogram. sommensom
särbehandlas. Deintekanfárdigställtsyttrandet harinnanbortsedan tas

emellertid kunnaskall sägasbehandling ut-föremål föruppgifter ärsom
mycketAlltföryttrande. över-framställandetinaturligt led ettgöra ett av

kaninte utgörabehandlingen sägas ettmedförainformation kanflödig att
till be-ledadärförochyttrande attskyddatframställningenled i ettav

tillämpningsområde.persondatalagensunderkastadbliri ställethandlingen
behandlingensbedömningsamladfall bör göratveksammaI avenman

ochpersondatalagenunderdel fallatill vissbehandlingenlåtakaraktär. Att
situatio-angivnai dengrundlagsskyddad,del t.ex.till ovanvaraannanen

tillämpningsproblem.svåramedföratordenen,
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1 7 Falska invändningar grundlagsskyddom

Risken för otillåten behandling personuppgifteratt sker under skenav av
skyddat yttrande skall framställas måsteatt beaktas,ett dvs. risken nå-att

behandlar personuppgifter under falsk förevändning de skallgon atten
ingå i tryckt skrift och därför inte fallert.ex. under persondatalagensen
tillämpningsområde. vissaI fall kan kanske invändning behand-atten om
lingen led i framställningenutgör gmndlagsskyddatett yttrande inteettav

vidare godtas. Den ansvarige måste påutan något troligtsätt be-göra att
handlingen syftar till åstadkomma skyddat yttrande. Vidatt sådanett en
bedömning kan det intresse yttrande tidigare har produceratsvara av om av
den ansvarige, kontakt har tagits med tryckeri eller behandlingen iom om
övrigt framstår naturligt led i framställningenett skrift. Omt.ex.som av en
det sådana kringliggande omständigheter framgår behandlingen in-av att
går i framställningen yttrande bör detta tillräckligt.ettav vara

10. 8 Prövning undantagsregelnav

Behandlingar har lett till kränkande uppgifter i grundlagsskyddatettsom
yttrande kan således inte bli föremål för ingripanden Datainspektionen.av
Endast yttrandet sådant kan angripas och det måste ske isom en process
enligt ellerTF YGL. Så länge uppgifterna inte har publicerats kan emeller-
tid fråga uppkomma behandlingen dem omfattas grundlags-om av av
skyddet eller inte. Behandlingen måste i det fallet ha blivit känd på annat

uppgifter från behandlingensätt; kan ha kommit misstag eller varitut av
föremål för dataintrång. Liksom Datalagsutredningen vi det börattanser
krävas invändning den utför behandlingen den grund-en ärattav som om
lagsskyddad för Datainspektionen skall förhindradatt sinautövaattvara

persondatalagen.205befogenheter enligt
Vid de kontakter mellan inspektionen och dentas utför be-som som

handlingen bör det ofta kunna klarläggas hur det förhåller sig. fårYtterst
invändningen den domstol tillprövas vilken besvär riktas någon åt-av mot
gärd har vidtagits Datainspektionen enligt persondatalagen. detIsom av
sammanhanget bör bestämmelserna i kap.l 4 § TF respektive kap.1 §5
YGL uppmärksammas. Bestämmelserna innebär bl.a. principenatt attom
hellre fria fälla har tyngd påän detta område.extra

205 sou 1991:21 123.s.
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EG-direktivetFörhållandet till10.7

definitivnågonsvenskgällande rättlitetlikaEG-direktivet somanger
förskyddyttrandefrihet ochmellanförhållandetfråganpålösning per-om
integri-personligaskydda dendatasammanhang. Föriintegritetsonlig att

lagstiftningsmo-EG-direktivet vissanvisarsammanhangdigitalai enteten
allinnebär iModellenhandlingsmodellen. attstort settkalladdell, ossav

sådet intereglerad. Ompersonuppgifter skall attbehandling vorevaraav
journalistiskaförbehandlingfrågaibl.a.undantagmedgavdirektivet om

bl.a.principeroch YGL:sstrida TF:sdirektivetändamål skulle mot om
bestämmel-andranämligenfinnsanonymitetsskydd. Detochcensurförbud

uppgifterunderrättelseskyldighethandlar närdirektiveti sam-omsomser
bestämmel-personuppgifter ochkänsligabehandlingförbudlas in, mot av

befogenheter.tillsynsmyndighetensomser
anfördaframgår det förutemellertid attmedgerEG-direktivet avsom

behandlingarförbestämmelsermaterielladirektivetsfrånundantag görs av
ändamål ellerjournalistiskaföruteslutandeutförspersonuppgifter som

förnödvändigaundantagenskapande är ytt-eller litterärtkonstnärligt om
medmedlemsstaternasålundaskalldirektivetiEnligt 9randefriheten. art.

för jour-uteslutandeskerpersonuppgifterbehandlingpåavseende somav
beslutaskapandeeller litterärtkonstnärligtellerändamålnalistiska om un-

be-allmännamedi kapitlenbestämmelsernafrånavvikelserochdantag
överföringbehandlas,fårpersonuppgifterstämmelser när per-avomom

deendasttillsynsmyndighetland ochtredjesonuppgifter till omm.m.om
reglernamedprivatlivettill yttran-förenanödvändiga för rättenatt omär

sådan be-förbl.a.punktdirektivet, 37,till sägs attingressendefrihet. I
ändamål eller förjoumalistisktförskerpersonuppgifterhandling somav

områdetaudiovisuellapå detsärskiltskapandeeller konstnärligtlitterärt -
tillförhållandeibegränsningarfrån ellerundantagfastställasbör det-

förenaförnödvändigtså långt detta attdirektivetbestämmelser i ärvissa
särskiltyttrandefriheten,medrättighetergrundläggandeenskilda personers

ifastslås i 10särskiltupplysningar art.och lämnaden rätt emotatt ta som
ochrättigheternamänskligadeskydd förkonventioneneuropeiskaden om

grundläggande frihetema.de
deEuroparådskonventionenitill artikel 10hänvisningenAv om

direktivbestämmelsenmed ärframgår syftet atträttigheternamänskliga att
och spridafrihetinnebärbl.a.yttrandefriheten emottaatt upp-värna som

dvs.myndigheteroffentligainblandningoch tankargifter sammautan av
intresseavväg-Vid denoch YGL.grund för TFtillliggertankegångar som
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ning enligt EG-direktivet skall ske mellan till privatliveträtten ochsom
yttrandefriheten skall enligt kommentar kommissionen bl.a. beaktasen av
möjligheten till rättslig prövning eller till replik.rätten

Vi har enligt det förut anförda inte funnit det befogat föreslå grund-att
lagsändringar för förena bestämmelserna skydd föratt den personligaom
integriteten i persondatalagstiftningen med bestämmelserna i grundlagama

yttrandefriheten. Frågan då detär nödvändigtär sådanaom göraattom
ändringar med hänsyn till direktivets bestämmelser.

Direktivet framgått det möjligtgör undantag för journalis-göraattsom
tisk, konstnärlig och litterär verksamhet. Vad kan diskuteras hurärsom
vidsträckta sådana undantag kan göras.

EG-direktivet inte vilka behandlingarnärmare skall omfattasanger som
undantaget. länderDe har gjort undantag i sin datalag har utformatav som

detta på olika Vissa har låtit det omfattasätt. redaktionella register medan
andra har låtit det omfatta endast vissa subjekt vissa företag på dett.ex.
massmediala området. generellaDet intrycket får ändå sägas attvara un-
dantaget i många länder sikte på professionella former för framställningtar
och spridning yttranden.av

Maastricht-fördragetI slås fast art. F punkt 2 Unionen skallatt som
allmänna principer för gemenskapsrätten respektera de grundläggande
rättigheterna, såsom de i den europeiska konventionengaranteras om
skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och
såsom de följer medlemsstaternas konstitutionella tradi-av gemensamma
tioner. EG-domstolen har redan tidigare anslutit sig till Europakonventio-

grundläggande rättigheter. Redan tidigare har EG-domstolen tilläm-nens
gemenskapsrätten på sådant de grundläggandepat sätt rättigheternaatt re-

spekterats.
I Europarådskonventionen de mänskliga rättigheterna regleras rättom

till skydd för privatlivet i artikel 8 och yttrandefriheten i artikel 10. Dessa
båda fri- och rättigheter jämställda i konventionen.är Skyddet för privatli-

dataområdet. tilläven Rätten yttrandefrihetvet innefattar åsiktsfrihetavser
frihet och sprida uppgifter och tankarsamt att inblandningmottaga utan av

offentlig myndighet och oberoende territoriella bådaDe rättig-gränser.av
heterna får begränsas inom vissa enligt vad stadgat i lagär och iramar som

demokratiskt samhälle nödvändigt med hänsynett är till bl.a. andra perso-
fri- och rättigheter artikel 8 respektive skyddandet godaners av annans

och rykte eller rättigheter eller förhindrandet förtroliga under-namn attav
rättelser sprids artikel 10.
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Svenskrättsfallsöversikt isinanfört iDaneliusjustitierådet HansSom
under-Strasbourg oftaEuropadomstolen ihar373s.Juristtidning 1994

demokra-har iyttrandefrihetenbetydelsefundamentala ettdenstrukit som
information ochomfattamåsteframhållit den ävensamhälletiskt attsamt

vidsträcktsärskiltchockerande;stötande ellerframståkanidéer somsom
frågor ellerpolitiskadebattengällerdetyttrandefrihetenmåste när omvara

offent-politisk ellersig åtoch densamhällsfrågor, ägnarandra annansom
ganska häftigaförkunnaräkna medmåste utsättas ävenverksamhetlig att

mål Goodwinavgjortnyligenockså iharEuropadomstolen ettangrepp.
uttalat1994/463/54416/1996,den attdom 27Storbritannien, mars

förutsättningarnaviktigastedekällorjoumalistemasför ärskyddet en av
frihet.för pressens

mellanavvägningskemåste detutgångspunkterangivnaMed ennu
integri-personligaför denskyddintressetyttrandefrihet ochintresset avav

finns förgarantierde andravikt tillmätasmåsteDärvid stor somteten.
vi förutintresset. Somåsidosattaavvägningenviddet närmastskydd av

skydd förtillbestämmelseroch YGLnaturligtvis inte TFsaknarpåvisat
bestämmelserform bl.a.sådana ifinnsprivatlivet. Tvärtom ansvaromav

för privatlivetskyddfinnsVidareförolämpning.förtal ochför ett genom
etermedier,frågaoch iverksamhetsjälvsanerandemassmediernas ge-om

ochför radio TV.Granskningsnämndennom
till medlemssta-Maastricht-fördragethänvisar ävenförutSom nämnts

djuptYttrandefrihetentraditioner.konstitutionella ärternas gemensamma
konstitu-medlemsstaternasmellanVariationertradition.europeiskrotad i

sådanafår förutsättasfinnas.naturligtvis Detmåste attpraxistionella va-
föregåendeförordat i detVad viEG-domstolen.respekterasriationer av

bestämmelserna igrundläggandedeellerinnebär än att per-annat mera
personuppgifterpå behandlingskall tillämpasintesondatalagen somav

spridningframställning ochsådanled idirektuteslutande utförs ett avsom
inteVi kanoch YGL. änskyddade ettTF annat attyttranden är seavsom

fårkonstitutionensvenskatill denhänvisningdirektmedsådant undantag
i EG-inte kanEG-direktivet och mötamedförenligt antas gensagaanses

tillpersonuppgifteröverföringfråganangårsärskiltVaddomstolen. avom
deEuroparådskonventioneniartikel 10erinravill vitredje land att omom

åsikter ochspridasärskilträttigheterna rätten tan-omnämnermänskliga att
territoriellaoberoendekar gränser.av

bestämmelserna iockså frånundantagmedgerEG-direktivetiArtikel 9
låter vissadäranvisarEG-direktivetsäkerhet. vägdirektivet manenom
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materiella bestämmelser säkerhet yttrandeområdetzoögälla påävenom
framgårSom det förut anförda vi emellertid den svenskaattav anser per-

sondatalagens säkerhetsbestämmelser, bl.a. syftar till skyddaattsom per-
sonuppgifter så ingen obehörig kommer dem, bör gällaatt även mass-
medier. medges inte frånDäremot undantag bestämmelserna rättsligom
prövning, och sanktioner. bestämmelserDessa strider emellertidansvar
inte eller YGL.TFmot

Alla former yttranden innehåller personuppgifter omfattasav som som
inte skyddet i och SådanTF YGL. journalistisk verksamhetsagtsnyss av

faller utanför grundlagsskyddet omfattas inte. kanDet gällat.ex.som en-
tidning uteslutande sprids via framställaInternet. Att konstverkettsom

innebär behandling personuppgifter, digitaltt.ex. ett porträtt,som av om-
fattas inte heller om det inte skall ingå i skrift eller i något annaten
skyddat yttrande. Vidare omfattas inte behandling personuppgifterav som

framförasskall muntligt vid offentligt framträdande i formt.ex. ett av en
teaterpjäs.

EG-direktivet undantag skall generellt för sådanagörasatt ävenanger
behandlingar sker för journalistiska ändamål eller konstnärligt ellersom
litterärt skapande det nödvändigt för förena till privatlivetär rättenattom
med reglerna yttrandefriheten. Direktivets tillämpningsområde medärom
andra ord något vidare grundlagsskyddet i och i dettaän TF YGL avseende

förutan den skull omfatta alla former yttranden. Det enligt våratt ärav
mening lämpligt låta undantaget få den vidare utformning följeratt som av
EG-direktivet. Vi föreslår därför undantaget i persondatalagen fåratt om-
fatta sådana verksamheter.även

Vad det för journalistisk verksamhet utöver denär faller undersom
TF undantas får bakgrund EG-direktivetsavgöras syften.mot Ut-som av
gångspunkten måste det handlar vedertagen journalistikattvara om som
bedrivs i den ordning ställs i ochTF YGL med ansvarig utgivaresom upp
osv.. det gäller litterärNär verksamhet kan utgå från iden regelattman

journalistiskfaller under precisTF, det gällernär verksamhet börmen som
sådant för närvarande inte innefattas i grundlagsskyddet ändå omfattassom

Ävenundantaget från persondatalagen. konstnärlig verksamhetav annan
undantas, revymakare skriver i ordbehandlingspro-t.ex. etten som manus
gram.

206 Se ingressen 37.
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statistikForskning och11

personuppgifter in-känsligabehandlaförbudetfrån utanundantagEtt att
nödvändig för forsk-behandlingför ärsamtycke börformerat göras som

samhällsintressetFörutsättningenstatistikändamål. är attoch attnings- av
intrång iotillbörligtrisk fördengenomförs klartprojektet väger över en-

projektetinnebära.projektet kan Harintegritetpersonligaskildas som
förutsättningarnakommitté, skallforskningsetiskgodkänts ansesav en

Datainspektionen förtillanmälasprojekt bör i förvägAndrauppfyllda.
förhandskontroll.

Inledning1 1 1
.

framställa statistikanvänds ofta förpersonuppgifterBehandling attav
för forskning.pånågon ellereller sättforskningeninom annatannanstans

och behand-personuppgifter behandlas,känsligaså sällaninteDet är som
Behandling förautomatiskt.uteslutande skei dagtordelingen nästan

regelmässigt undersektorn skerden offentligastatistik inomochforskning
på förhandoftastforskning harBehandling försekretess.mycket sträng

Personuppgifterna används inteetisk expertis.godkäntsochgranskats av
enskilda, och de spridsberörvidta åtgärderbeslut ellerfattaför att som

Ända-ändamål.sådanauppgifterna föranvändaskalltill någoninte som
samhällets bästaregel förställetimed behandlingenmålet är attsom

Avsiktensammanhang.generellafördjupad kunskap ärellerskaffa omny
eller formbehandlingen skall iresultatetutgångspunkt att annanenavsom

publiceras207 registreradesdeoffentliggöraseller sätt utan attannat
röjs.identitet

207 statistik-forsknings- ellerpersonuppgifter förbehandlingenresultatetAtt avav
behandlingenmedföraenligt praxis intepublicerasändamål skall attanses

i data-tillståndskravetfrån bl.a.därmed undantagenochskyddas kap. TF2 ärav
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forskningsverksamhetInom och verksamhet för framställa statistikatt
förekommer givetvis behandling personuppgifter också för andra än-av
damål forskning och statistik,än för administration. dettaI avsnittt.ex. be-

dock i första handrörs bara sådan behandling personuppgifter förav
forskning och statistik där uppgifterna inte används för fatta beslut elleratt
vidta åtgärder enskilda och där derör registrerades identitet intesom av-
slöjas vid presentationen resultatet behandlingen.av av

1 1.2 Statistik

11.2.l Inledning

En vanlig definition begreppet statistik numeriskaär sammanställ-av
ningar elementära observationer kan hänföras till händelser, flödenav som

tillstånd.203eller Här kan den definitionen också användas, dock häratt
bara berörs sådan statistik uppgifter observationer kansom avser som
hänföras till enskilda fysiska Härtill kommer nämntspersoner. som nyss

syftet sådanmed statistikbehandlingatt här inte får attsom avses vara
vidta åtgärder enskilda och enskildas identitet intemot får avslöjasatt när
resultatet behandlingen redovisas.av

På det statistiska området finns regler.209det vissa etiska
förekommerDet den för register medatt personuppgifter förettsom att

fatta beslut eller vidta åtgärder rörande enskilda själv använderpersoner
uppgifterna i registret också för framställa statistik, för följaatt t.ex. att

eller sin verksamhet. Ibland har blandstyra ändamålen för sådantupp ett
register framställningnämnts även statistik eller liknande. praxisI harav

dock register för administrativa ändamålansett att får användas förman
framställning statistik hos den registeransvarige detta inteävenav ut-om

ändamålzlotryckligen Sådanangetts verksamhetsstatistikett densom som
registeransvarige fram befintligt administrativttar register förettur att an-

lagen, Kammarrättens i Stockholm dom den 22 oktober 1996 i målse nr
3234-1996.

208 Se SOU 1994:1 23.t.ex. senast s.
209 Se de etiska reglerna sou 1992:48 31, sout.ex. 1993:83 36 ochom sous. s.

1994:65 30s.
21° Se 1994/95:20o 13. Jämför också regeringsbeslut 1993-10-28,prop. dnrs.

92-3225, och 1988-04-14, dnr 87-2767.
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vidare i dettainteverksamhet berörshuvudsakligailed sinvända ettsom
verksamhets-vi tillåterkommerövervägandeavsnittetbakgrundsavsnitt. I

statistiken.

statistikenstatligaDen11.2.2

Inledning11.2.2.1

år delarunder Istatistiken har storastatliga överDen setts senarenoga
har gjorts.redanutredningartill dehänvisaskan här som

och s.k.officiell statistikstatistiken istatligadela in denbrukarMan
Övrig offi-intestatistiksådan statligstatistik all ärstatistik. ärövrig som

ciell.

statistikOfficiellll.2.2.2

statistiken Offi-officiellaförordning denochlagfinnsDet omenen
regeringenmyndighet understatligstatistiksådanstatistikciell är ensom

förmeddelar,regeringenföreskrifterenligtframställer, som
samhällsplanering,
forskning,0

ochinformationallmän0
rapportering.internationell0

officiellstatistikvilkenräknatförordningen äriharRegeringen somupp
påharstatistiken.för Ansvaretmyndighetvilkenoch angett ansvararsom

till antalcentralbyrånfrån Statistiskaflyttatsfall cent-vissa ettår isenare
förvaltningsmyndigheter.rala

med beak-offentliggörasframställas ochskallstatistikenofficiellaDen
tillgänglighållas allmäntskallStatistikenenskilda.skyddet förtande av

statistik.officiella Upp-Sverigesskrift serientrycktioffentliggörasoch
uppgiftermed andrafår inte förasstatistikenofficielladengifter i samman

identitet.på enskildasfå redaför att

211 1990:43,betänkanden SOUDatalagsutredningensförutomSe prop.-- 1993/942100SOU 1994:1,1992/932101,1992:48,SOU1991/92:118, prop.prop.
1994/95:200.och 1994:651993:83Bilaga SOU samt prop.

212 och 1668.1992:889SFS
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frågaI uppgifter till den officiella statistiken kan det föreskrivasom upp-
giftsplikt, dvs. lagstadgad och sanktionerad skyldighet för enskilda atten
lämna uppgifter. myndighetNär samlar in uppgifter till den officiellaen

frånstatistiken enskilda oftast näringsidkare skall det lämnas informa-- -
tion om

ändamålet med uppgiftsinsamlandet,0
på vilka bestämmelser skyldigheten lämna uppgifter grundas,att

eller på uppdrag insamlandet sker,av vem vems
huruvida samråd har skett med den organisation företrädersom upp-
giftslämnaren,
vad gäller uppgiftsskydd,som om
vad gäller uppgiftemas bevarande,som om
eventuella påföljder uppgifterna inte lämnas,om
andra förhållanden betydelse iär sammanhanget ochsom av
i förekommande fall upplysning uppgiftslämnandet frivilligt.att ärom

År infördes1995 det särskild registerlag med anslutande förordningen om
statistik.213vissa personregister för officiell Lagen gäller bara för sådana

personuppgifterpersonregister innehåller känsliga sådantEttsom per-
sonregister får föras bara för framställning statistik, och registret skallav
föras den statistikansvariga myndigheten, registeransvarig enligtärav som
datalagen. Bara de uppgifter behövs för framställa statistiken fårattsom

in i registret. Uppgifterna skall gallras detas inte längre behövs förnär sitt
ändamål. Det dock tillåtet i vissa fallär bestämma uppgifternaatt skallatt
bevaras under längre tid, då skall materialet lämnas tillöveren men en ar-
kivmyndighet.

omfattandeI bilaga till förordningen vissa personregister för offi-en om
ciell statistik detanges

vilka register får finnas,0 som
vilken myndighet får föra registret,som
vilket ändamål registretnärmare skall ha,
vilka uppgifter registret får innehålla och
i vilken mån uppgifter får hämtas frånin andra register.

213 SFS 1995:606 och 1060.
214 Sådana uppgifter i 4 § datalagen eller omdömen ellerutgörsom avses som annan

värderande upplysning enskilda de flesta uppgiftersamtom personer som avser
enskilda inkomst- eller förmögenhetsförhållanden.personers
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tillmyndighetfrånpersonuppgifterinmyndighet hämtarNär annanenen
detillskall detpersonuppgifter,känsliga attmedstatistikregister sesett

registret Ocksåinformeraslämpligtpå sättuppgifterna omavsersom
ellerfrån ärtill registretdirektinhämtasuppgiftema av-sompersonernär

registreringen uppgifterNärupplysasdeskallregistrerade,bli omses
finns detnäringsidkarefråninsamlasfysiska t.ex.enskilda personerom

deinformeraskyldighetnågoninteoftast attdäremot personer som upp-
gifterna avser.

statistikansvarigidatalagenenligtpersonregisteranvändsdetOm en
skall verksamhetenstatistik,framställaförverksamhetmyndighets att or-
handläggning övri-från myndighetensavgränsadså denganiseras är avatt

ärendenga

Övrig statistik1.2.2.31

officiell. Detinte ärÖvrig statlig statistikall ärstatistik är sagt somsom
denförbehövsbaraUppgifterverksamhetsstatistik.frågafrämst somom

uppgifts-stödmedenskildain frånsamlaskan intestatistikenövriga av
uppgifter-måsteverksamhetsstatistik,statistik, inteövrig ärplikt. För som

register.någotfrånineller hämtas annatfrivilligtlämnassåledesna
författnings-direktinteoftaststatistiken harden övrigaFramställningen av

känslig statis-särskiltframställningpådock exempelfinnsstöd. Det att av
3författningsreglerats 1tik har

statistikkommunalPrivat och11.2.3

gällerområdetpå statligastatistiken detövrigadenVad sagts omnusom
ochkommunalaframställs i denstatistikdenutsträckningockså i stor som

sektorn.privata
foranvändsbl.a.socialtjänsten, attinomregisterBeträffande som

lagreglering219särskildföreslagitsnyligendetstatistik, harframställa en

215 27.1994/951200statistiken,officielladenförordningen§ s.7 se prop.om
216 statistik.officiellförpersonregistervissalagen5 § om
217 28l994/95:2OOstatistiken,officielladenförordningen§11 s.prop.seom

Riksrevi-218 statistikregister inomtillfälligt1994:1671förordningenSe t.ex. om
särskiltocksåplanerasförmåner. Detvissa ett sta-kartläggningsionsverket för av

1996:19 35.kriminalvården, Dsförtistikregister s.se
219 1995:86.souSe
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finns vidareDet lag receptregister hos Apoteksbolaget för bl.a.etten om
statistikändamål22°

finnsDet privata företag på uppdrag utför särskilda undersök-som
ningar marknads- eller opinionsundersökningar fört.ex. framställaatt- -
statistik.

11.2.4 Tillämpningen datalagenav

Bland känsliga personuppgifter skallnär behandlas ochannat uppgif-när
inte har någonrör naturlig anknytningterna till denpersoner som som

framställer statistiken krävs tillstånd enligt datalagen, inte behand-om
lingen omfattas någon registerlag. Datainspektionen har meddelat före-av
skrifter innebär Statistiska centralbyrån i vissa fall kanatt använda sigsom

förenklat ansökningsförfarande DIFSett 1989:2. Det finnsav numera
också föreskrifter innebär det inte krävs tillstånd för vissa statligaattsom
och landstingskommunala personregister för framställning statistik i ettav
bestämt forskningssyfte DIFS 1995:4, avsnittnärmare 1l.3.2.se

förenkladeDet ansökningsförfarandet för Statistiska centralbyrån kan
för det första användas för register grundar sig på informeratsom sam-
tycke där uppgifterna helt eller delvis har hämtats in från de registrerade

enkät eller intervju. Också befintligt sådantnär registerettgenom
kompletteras med ytterligare uppgifter kan det förenklade förfarandet an-
vändas, Ävensamtycke till den utvidgade registreringen hämtas in. be-om
träffande andra register det möjligtär använda det förenklade förfaran-att
det för samtycke komplettera registret medatt utan ringa antal ickeett- -
känsliga uppgifter. För det andra kan det förenklade förfarandet användas

flera register skallnär samköras sådant tillfälligtsättett att ett nytt, per-
sonregister bildas. Statistiska centralbyrån måste själv ansvarig förvara
åtminstone de register skall ingå i samkömingen.ett Det tillfälligaav som
personregistret får användas bara underlag för kontroll och rättningsom av
resultatet samkömingen, dvs. det bara led i framställningenär ettav av
statistiska tabeller eller avidentifierade register. tillfälligaDet registret
skall avidentifieras månader efter samkömingen. dessasenast tre För till-
fälliga samkörningsregister krävs det inte information lämnas elleratt att
samtycke hämtas in. Det förenklade förfarandet kan slutligen användas när

tidigareregister, Statistiska centralbyrånett fört, skall lånas tillbakasom
från Riksarkivet för tillfällig bearbetning. Registret får utlånaten vara

220 Se 1996/97:27 och sou 1995:122 SFS 1996:1156.samtprop.



statistik 271ochForskning39SOU 1997:

uttryckligenföreskrivsfallsamtliga attmånader. Förunder längst en-sex
redovisningama.statistiskai defår avslöjasinteidentitetskilda personers

allradekommerDatainspektionenfråninhämtatvi harvadEnligt
statistikre-renodladetillstånd tillansökningarförenkladeickeflesta om

anspråkregisterhantering iByrånscentralbyrån. tarStatistiskafrångister
ansökningarmedvanligtinspektionen. Detårsarbetskraft ärnästan en

känsligaytterligaremedregisterbefintligakomplettering avavsersom
samkömingsre-tillfälligaärendenvanlig röruppgifter. En avgruppannan

registrettillfälligadetvill ha kvaranledningnågonbyråndärgister, un-av
ansökningsförfarandetförenkladedetmånaderdetidder längre än tre som

har lagtsstatistikenofficielladenför utmedochförutsätter. I ansvaretatt
ansökningarhel del ävenindetkommermyndigheter,på flera ennumera

ansökerenskildaså vanligtintedetmyndigheter. attDäremot ärfrån dessa
förekommerdetstatistikregister,renodlade äventillstånd till an-omom

fackföreningar.utredningsinstitut ochfrånsökningar t.ex.
in-kräverDatainspektionenhandläggningenvidHuvudprincipen är att

statistikre-få föras.skall Destatistikregisterförsamtyckeformerat ettatt
samtycke.informeratpåregelmässigtsiggrundarförenskildagister som

interegisterförekommerdetallmännadetstället hosiDet somär som
samtycke.informeratsiggrundar

enligt inspek-kaninformationochsamtyckeinformeratfrånUndantag
föras baraskallsamkörningsregistertillfälligaförpraxistionens göras som
frågadock blidetIbland kanmånader.6-12tid,kortareunder t.ex. omen

detdåochbestämda tiden, övervägsursprungligendenförlängning nu-av
informationskall krävaefterhandiinspektionen t.ex. om re-ommera --

Ärstrukna. detfå blipå begäranregistreradedeförochgistret atträtten
register,befintligafråninskall hämtasmångauppgifter sompersonerom

ochsamtyckeinformeratkrävahellerinspektionen intebrukar envarav
informationkrävasbrukar detstället attregistreras.skall I numerasom

på begä-skall haenskildeden rättoch attlämnas attt.ex. annonsergenom
Statis-överklagandeefteremellertid,harRegeringenstruken.få bli avran

strykningsrätt, närmareföreskriftercentralbyrån, upphävttiska av-seom
samtycke,på informeratsiggrundarregisterfall därdesnitt ll.3.2. I ett

för destrykningsrättföreskriftnågonmeddelainspektionen intebrukar om
efterhand.samtycket itillbakaochångrar sig tarsom
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l 1.2.5 Registerutdrag

Det ganska mångaär begär registerutdrag enligt §10 datala-personer som
från Statistiska centralbyrån. Byrån uppskattar varje begärangen att orsa-

kar kostnad ungefär 100 kr. Antalet förfrågningar varieradeen underom
budgetåren 1984/85-1989/90 mellan budgetår12 000 och 41 000 per
Under 1990-talet har antalet förfrågningar dock sjunkit kraftigt. Detta illu-

följande diagram.streras av

16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000

0
1990 1991 1992 1993 1994 1995

221 Uppgifter rörande 1970-talet finns i 1980/81:20 14prop. s.
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Sekretess11.2.6

särskiltstatistikframställninggäller vidverksamhetallmännasdetI enav
sekretesslagen särskild verk-sådanIkap. 4 §enligt 9sekretesssträng

gäller s.k.statistikframställningmyndighetsamhet hos avsom avseren
ekono-personliga ellerenskildasuppgifterförsekretessabsolut som avser

striktsåledesstatistikverksamheteniUppgifterna ärförhållanden.miska
statistikansvarigaoffentliga i denskulledesekretessbelagda även varaom

från vilkenmyndighetdenhosverksamhet ellerövrigamyndighetens
uppgifterfall lämnatillåtet i vissadock uthämtats. Detuppgifterna är att

uppgifternadenavslöjaskanuppgifternastår klart attdet utanatt somom
negativt liderdrabbashenneellerstår honomnågon näraellerrör som -—

undantagsfall gällereller men. Dessaskada
företagsregister,iuppgifter0

avlidna,uppgifter som avser
statistikändamål,forsknings- ellerförbehövsuppgifter som

lönestatistik ochpersonal- elleruppgifter avsersom
någotidentitetsbeteckning ellerinteuppgifter annangenom namn,som

enskilda.tillförhållande direkt hänförligajämförbart ärdärmed

sekretesslagenenligt kap. 4 §föreskriva sekretessen 9kanRegeringen att
medjämförbaramyndighetsundersökningarockså för ärskall gälla som

sekretessförordningen§statistik. Så har skett 3framställning genomav
i lagbo-i sin helhetfinns intagenintebestämmelsen,1980:657. Den som

följande lydelse.januari 1997har denken, 1

följandeparagraf, idennaiutsträckningi dengäller,Sekretess avangessom
enskildsuppgifterundersökningar, förmyndighet utförda per-ensom avser

hänföras till denkanochförhållandensonliga eller ekonomiska en-som
andrameningen ochstycket andraförstakap. 4 §skilde. Föreskrifterna i 9

gående begräns-inte längregäller,1980:100stycket sekretesslagen om en
följande.detining i sekretessen anges

Särskilda begräns-UndersökningMyndigheter
i sekretessenningar

gällersekretessenundersökningarSocialberedningen rö- en-
uppgifterdastrande missbrukare1980:07S om

personligaenskildas
förhållanden

222 ff.1993:83 26utförligt i SOUbehandlasStatistiksekretessen s.mera
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Myndigheter Undersökning Särskilda begräns-
ningar i sekretessen

Utredningen undersökningar sekretessen gällerrö- en-
Ju 1986:C for rande långtidsdömda dast uppgifter om

reglernaöversyn enskildas personligaav
för straffverkställig- förhållanden
het för långtids-
dömda

Utredningen undersökningar om
1986:06Fi för tillämpningen be-av

lagen talningssälcringsin-översyn av
1978:880 be- stitutetom
talningssäkring för
skatter, tullar och
avgifter

Praxisutredningen undersökningar sekretessen gällerom en-
Ku 1993:08 praxis i asylärenden dast uppgifter om

enskildas personliga
förhållanden

Barnpomografiutred- utredningens under- sekretessen gäller en-
ningen Ju 1994: 14 sökning pedofili dast uppgifterom om

enskildas personliga
förhållanden

Utredningen undersökningar sekretessen gällerröran- en-
A 1996:01 de utländska med- dast uppgifterom om
möjligheterna i borgare sökt sigatt enskildas personligasom
s.k. anknytnings- till Sverige och de- förhållanden
ärenden använda i Sverige bosattaras
belastningsuppgifter s.k. anknytningsper-

i Sverige bo-om soner
satta personer
sjukvårdsinrätt- miljömedicinska, sekretessen gällerso- en-
ningar, utbildnings- cialmedicinska, dast uppgifter om
anstalter och forsk- psykiatriska eller enskildas personliga
ningsinrättningar andra medicinska förhållanden

studier
riksskatteverket verkets undersökning

utfalletav av
1981 års allmänna
fastighetstaxering

brottsförebyggande4. kriminologiska under-
rådet sökningar
utbildningsanstalter Sociologiska, psykolo- sekretessen gäller en-
och forskningsin- giska, pedagogiska dast uppgifter om
rättningar eller andra beteende- enskildas personliga

vetenskapliga eller förhållanden
samhällsvetenskap-
liga studier



statistikoch 275Forskning1997: 39SOU

Särskilda begräns-UndersökningMyndigheter
i sekretessenningar

haveriundersökningarVägverket
kartläggningRiksrevisionsverket av om-

fuskfattningen av
ochförmånermed

social ka-bidrag av
raktär

dator-kartläggning av
ochbrottrelaterade

datormissbruk

vetenskaplig ellerutförenskildnågonuppdragmyndighetNär enaven
undersökningeniuppgifternaförsekretessgällerundersökning,statistisk
under förutsätt-uppdragetlämnatuppdragsgivarenmåstedet attantasom

sekretesslagen.§kap. 9avslöjas 8inteuppgifternaning att

Forskning1.31

Inledning11.3.l

framställapersonuppgifter föranvänds ofta attforskningmedsambandI
ändamålfor andrabehandlasocksåstatistik.223 dockPersonuppgifter kan

vad olikaregisterfor överettforskningen, när statsvetareinom t.ex. en
indivi-enskildafåtalhurregistrerarpsykolog ettellerpolitiker närsagt en

uppgif-behandlingenmedSyftetiarbetardesigbeterder avnär grupp.en
generell kun-fåregelmässigtdocktordeindivider attenskilda varater om

avslöjas.identitetenskildasskalloch attkan utanskap presenterassom -
his-och inomlitteraturvetenskapeninomdock,finnsundantagVissa t.ex.

uppgifternödvändigtkandet presenteradär attforskning,torisk omvara
individer.enskilda

Somforskning.begreppetdefinitionentydignågonintefinns enDet av
metodisktochsystematisktettbrukarforskningdefinitionvid anges:av

idéer.224 nödvän-detfunnithar inteViochkunskapeftersökande nyany

forsknings-223 epidemiologiskthurbeskrivningfinnsff.1321995:95SOUI avens.
allmänhet.till ikanarbete

224 25.1989:74souSe t.ex. s.
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digt for detta bakgrundsavsnitt använda någon preciseradatt definition av
begreppet forskning.

Uppgifter enskildas personliga förhållanden sådani forskningom som
det allmänna bedriver omfattas regel sekretesssträngasom av samma som
uppgifter används för framställa statistik,att avsnittnärmaresom se
112.225

finns inte någonDet särskild registerlag för de personregister som an-
vänds för forskning. har dockDet nyligen föreslagits särskild lagen om
hälsodataregister för vissa register inom hälso- och sjukvården som an-

f0rskning.226vänds för Också lagstiftning rättspsykiatriskt forsknings-om
föreslagitsregister har nyligen Lagstiftning receptregister förettom

beslutats.228bl.a. forskning har nyligen

ll.3.2 Tillämpningen datalagenav

Eftersom det inte finns någon registerlag for forskningsregister, huvud-är
regeln alltså datalagen gäller för sådana register; förslagatt helt elleratt
delvis undan forskningsregister från krav på tillståndta enligt datalagen

statsmaktema.229har åren avvisats innebärDetta det i principattgenom av
krävs tillstånd Datainspektionen för få inrätta register för forsk-att ettav
ning. årFörst blev det1990 möjligt i vissa fall använda förenklatatt ett
ansökningsförfarande. Datainspektionen har emellertid nyligen utnyttjat
sin möjlighet meddela generella föreskrifter. Från denatt l 1996nya mars
gäller Datainspektionens föreskrifter för vissa statlig ochpersonregister i
landstingskommunalforskningsverksamhet DIFS 1995:4. sådanaFör re-
gister inrättas forsoch i enlighet med Föreskrifterna behövs inte någotsom

tillstånd.230särskilt
Föreskrifterna gäller bara personregistreringennär grundar sig på infor-

samtycke; uppgifter i stället skallnär skriftligt sådantmerat utan sam--
tycke hämtas in från befintliga register, måste således det normala an--
sökningsförfarandet användas. Skall registret användas för ändamålannat

225 Se också Alf Bohlin, Offentlighet och sekretess i myndighets forskningsverk-
samhet i Förvaltningsrättslig tidskrift 1996 183 ff.s.

226 se sou 1995:95.
227 Se sou 1996:72.
228 Se 1996/97:27 och sou 1995;122 SFS 1996:1156.samtprop.
229 Se avsnitt 11.3.4.närmare
230 2 § första stycket datalagen.2a
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tilloch utskickforskningssyftei bestämtstatistikframställning ettän av
ocksåmåste detuppgifter,rättningochkontrollregistrerade nor-samt av

användas.förfarandetmala
statistiksekre-omfattaspersonregisterbaragällerFöreskrifterna avsom

forskningsinrättningar,statligahossekretesslagen4§kap.enligt 9tess
sjukvårds-landstingensförmednämnderochhögskoloruniversitet, ansvar

statistiska redo-i deavslöjasfår inteidentitetenskildasinrättningar. De
måsteADB-säkerhetföreskriftervissafinnsdetochvisningama, somom

följas.
Skallsamtycke.siggrundamåste,Forskningsregistret nämnts,som

håll denfrånhar hämtats änuppgifterinnehålla annatbararegistret re-som
årunder femtonSkall barnskriftligt.samtycketmåsteälv,gistrerade vara

Är mellanbarnetsamtycke.sittlämnavårdnadshavarenmåsteregistreras,
lämna sittvårdnadshavarensåväl barnetår, måsteochfemton arton som

skriftlig informa-fåskall självaår eller äldretolvsamtycke. Barn ärsom
skallinformationsådanochregistreringen,tilltänktadenrörandetion

omyndigt, dvs.fall där barneti alla ärvårdnadshavarentillockså lämnas
år.under arton

in, lämnashämtasuppgifternaskall, innaninformationSkriftlig om
och adress,myndighetensregisteransvarigaden namn0

innehåll,ändamål ochregistrets0
automatisk databe-hjälpmedbearbetasskalluppgiftervilka avsom0

handling,
registreradekällor denfrån andrain änskall hämtasuppgiftervilka som0

källorvilka dessaoch är,
registret,föraplanerarmyndighetenhur länge att

sekretesskyddet,omfattningenochinnebörden av
registret,få utdragrätten att ur

frivillig ochregistreringen äratt
arkivmyndighet.bevaras hoskommaregistret kanmånvadi att

medpraxis ochfastenligtDatainspektionenavstårtillstånd krävs,När -
data1agen231 personregist-från prövatillförarbetena attstödvisst omav —

Inspektionenforskningsändamålet.uppgivnaför detbehövsverkligenret
de registre-intrång iotillbörligtförebyggapåställetsig ikoncentrerar att

föreskrifter förolikauppställaintegritet attpersonligarades att re-genom
frågan infor-därvidtillmäterDatainspektionenfå föras.skallgistret om

231 1973:33 122.Prop. s.
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mation till de registrerade och deras frivilliga medverkan central betydelse;
den enskilde skall kunna avböja medverkan, han eller hon vill.om

Inspektionens principiella inställning informationär alltid skall lämnasatt
till dem skall registreras, forskarnaäven när inte skulle kon-som taannars
takt med de berörda för få uppgifter intervjuatt eller enkät.t.ex. Attgenom
det praktiskt olägligt eller kostarär mycket informera alla forskar-att som

skall hämta in registeruppgifter bryr sig inspektionen normalt intena om,
vissaI undantagsfall inspektionen dock bereddär diskuteraom. att meto-

den för lämna information. Det gäller bl.a.att när
hälsotillståndet hos dem skall registreras det svårtgör informera0 attsom
på vanligt sätt,
det finns etiska betänkligheter kontakt med dem skallmot att0 ta som re-
gistreras t.ex. misstänkt cancersjuka åldringar skulle kunnasom oroas

information232,av
informationen skulle förrycka undersökningens resultat,0
det står klart de skall registreras kan förväntasatt positiva0 tillsom vara
registreringen i fall information lämnasvart anslagt.ex.om genom
eller annonser och
det många skall registreras.är0 som

särskild frågaEn den enskildeär skall ha få blirätt strukenattom ettur re-
gister för forskning och statistik, han eller hon begär det. Datainspek-om
tionen har på år meddelat sådana föreskrifter i vissa fall. de fallIsenare
där forsknings- eller statistikändamålet med registret bedömts viktigtsom
och där strykningsrätt skulle minska användbarheten registret haren av
regeringen emellertid efter överklagande Statistiska centralbyrånav- -

det inte borde finnas någonansett att strykningsrätt; det samhälleliga in-
statistikregistret grundastresset påatt tillförlitligt underlag harav ett an-

denväga enskildessetts än intressetyngre kunna få uppgifterattav
strukna registret. Däremot har föreskrifter information registretur om om
meddelats.233

Hälsodatakommittén har nyligen särskilt övervägt det borde finnasom
någon strykningsrätt beträffande de centrala register inom hälso- och sjuk-

232 Se Datainspektionens årsbok 1987/88 lll.s.
233 Se regeringsbeslut 1993-10-28, dnr 93-1779 register för vägtrafikolycksfallsstati-

stik, och 1996-03-14, dnr Ju 95-1963 bakgrundsregister avseende folkhälsan
och dnr Ju 95-2100 register arbetslöshet bland ungdomar. Jämför regerings-om
beslut 1986-06-26, dnr 85-3142 dåvarande Arbetslivscentrums foretagsägarregis-
ter.
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emellertidkomKommitténomfattar.lagförslagkommitténsvården som
pågrundasregisteraktuella ettintressetsamhälleligadet atttillfram att av

fåkunnaintresseenskildesden attunderlag övertillförlitligt väger av
strykningsrätt234någoninteföreslogochstruknauppgifter

sällsyntdetDatainspektionen attfrån ärinhämtatvi harvad en-Enligt
register-Sådanforskning.förregisterföratillståndansökerskilda attom

i dagsektorn. Det ärallmännadeninomfrämstalltsåförekommerföring
begärsår, där detärenden90-tal att etthögstsammanlagtfråga ett perom

samtycke.informeratfå inrättasskallforskning utanförregister

kommittéerforskningsetiskaGranskning11.3.3 av

forskningsådanvidskerpersonuppgifterbehandling somdenFör somav
ii dagfinns detforskningsfinansiäremadefrån störrefår sina pengar

förvillkoruppställandeochgranskningdubbeltpraktiken avsystemett av
Personregist-integritet.personligaenskildasintrång iotillbörligthindraatt

till-medsambandiDatainspektionendelsgranskasreringen av
forskningsetiskadetdelsdatalagen,enligtståndsprövningen somorganav

forskningenförinstanstill denknutetär pengarsom ger
kommittéforskningsrådet harHumanistisk-samhällsvetenskapliga en
får anslagforskningsådangranskarfrågor,forskningsetiskaför somsom

jubileumsfondRiksbankensandra instanser,vissafrånrådet och t.ex.från
forskningsetiskautarbetatharKommitténForskningsrådsnämnden.och

samhällsvetenskap235, anslut-fåttvilkaoch storhumanioraförprinciper
följinnehåller bl.a.Principemaning.

förhållandetförsyftetillföljande hari det attforskningsetiska principerna nonnergeDe
godkonfliktvidsåundersökningsdeltagare/uppgiftslämnare attoch enforskaremellan

Principemaindividskyddskravet. utgörochforskningskravetske mellankanavvägning
ocksåi HSFR. Deforskningsprojekt ärgranskningetikkommitténs av-förriktlinjer av

projekt.planeringenvidforskarenden enskildevägledasedda avatt
varierakanproblemenEftersomfullständighet.påanspråkinte av-Principema gör

Vägvisaregivits karaktär änmedvetetprincipernatill fall, har avfallfrån avmersevärt

234 ff.1995:95 175souSe s.
forsk-den235 beskrivningfinns1989:75ff. och sou1271989:74 avsou1 ens.

431996:72också SOUgranskningen. Seningsetiska s.
versionreviderad236 1990. Enrådet iprinciperna gavsnuvarande antogsDe marsav

Boockså1989:74. Setill SOU t.ex.bilaga 4Jämför1996.börjaniut av
ff.195särskilt1994,koder,etiskaForskning ochPetersson, s.
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detaljreglerande föreskrifter. De inte avseddaär forskarnasersätta bedömningatt egen
och egna ansvar.

Konflikter kan naturligtvis uppstå mellan å sidan individskyddskravet och åena
andra sidan vetenskapliga metodkrav eller andra, praktiska förhållanden.rent Då så-en
dan vägning mellan stridande principer aktuell inomär projekt skall detta redovisasett i
ansökan. I tveksamma fall bedöms den forskningsetiska konflikten i forskningsrådets
kommitté för forskningsetiska frågor.

FYRA HUVUDKRAV

Det grundläggande individskyddskravet kan konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav på
forskningen. Dessa krav skall i det följande kallas informationskravet, samtyckeskravet,
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vart och dessa krav kanett sedan speci-av
ficeras ytterligare i antal regler, vilkaett några skall redovisas i det följande. Vid si-av
dan dessa huvudregler kan det lämpligt uppställaav antal råd elleratt rekom-vara ett
mendationer.

INFORMATIONSKRAVET

Forskaren skall informera de forskningen berörda den aktuella forskningsupp-av om
giftens syfte.

Detta allmänna krav kan konkretiseras i följande regel:

Regel 1
Forskaren bör informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare deras uppgiftom
i projektet och vilka villkor gäller för deras deltagande. De bör därvidsom upplysas om

deltagandet frivilligt ochatt är de har avbryta sinatt rätt medverkan.att Informatio-om
bör omfatta alla de inslag i den aktuella undersökningennen rimligen kan tänkassom

påverka deras villighet delta.att

Den information kan eller mindre detaljerad. förhandsinformationenIsom ges vara mer
skall ingå den projektansvariges och institutionsanknytning for underlätta kon-namn att
takten med ansvarig forskare. Undersökningens syfte bör och beskrivninganges en geshur undersökningen i drag genomförs. Forskarenav stora skall givetvis betona de vins-

i fråga kunskapter forskningen i frågaetc. kan kommaom ny bidrasom till föratt att
motivera till deltagande.

Viktigt är eventuella risker föratt obehag och skada redovisas. Det skall dessutom
tydligt framgå deltagandet frivilligtatt ochär de uppgifter insamlasatt inte kommersom

användas för Önskvärtnågotatt syfte för forskning.änannat ocksåär uppgift lämnasatt
hur och forskningsresultaten kommer offentliggörasom var att fi-samt om vem som

nansierar projektet. Sådan information skall muntligt eller skriftligt. Den skallges gesi samband med enkätsenast skickasatt respektive innan försök,ut, testningar, inter-
vjuer, påbörjas.etc.

Det viktigt iär detta sammanhang skilja mellanatt undersökningar,tre typer vilkaav
skiljer sig med avseende på undersökningsdeltagamas medverkan huvudsakligenom

aktiv ellerär passiv:
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fyller iintervjuas,perspektiv; han/honfrån någotstuderasUndersökningsdeltagarnal
förhandsinformation.i principfordrasfalldessalexperimentideltar etc.enkät, etten

syfte t.ex.undersökningensskulleförhandsinformationen äventyradärfallvissal
alter-dockkanexperimentpsykologiskavissaeller vidobservationdeltagandevid

fall bör såsådanaIförhandsinformation snartövervägas.individuell somtillnativ
efterhand.iinformation lämnasmöjligt

intres-demuppgifteroch äraktivtmedverkarUndersökningsdeltagarna somom2
myndighetsregister. Omexisterandefrån redanforskningsprojekt hämtasför ettsanta

därvidbörfall.fall till Hänsynfrånbedömasfårlämnasskallinformation dåoch hur
information t.ex.indirektelleruteblivenolägenhetfaktiskadentillframförallttas

Även storlek,projektetsfaktorerberörda.för demedföramassmedia kanvia som
in.kan häromständigheter vägaspraktiskaandraochvariablertyp av

eventuellt data-ochmyndighetsrespektivenaturligtvisförutsätterdessaFall som
forskningsrådetsfrånyttrandefall inhämtastveksammatillstånd. linspektionens

etikkommitté.
under-blandades.k.två första,dekombinationinnebärvariantentredjeDen3 avcn
aktivadeltagarnasuppgifterinolikadå påhämtar sättForskarensökningar. genom

tillfå tillgångocksåeller kommerhar attenligt 1formeri olikainsats menovan
deldenenligt I2myndighetsregister somuppgifter ovan.personersammaomur

infor-fullständigsjälvfallet såinsats måsteaktivaundersökningsdeltagarnasgäller en
planerad data-informationbörNormalt ävenmöjligtmation om annan,gesges.som

olämpligt ellerellerskäl inte gårskilda ärdettaOmregister.insamling, t.ex. avur
självforskarenintefråganproblemställningen bör avgöraspåmed tankeoetiskt av

bedömning.kommitté förforskningsetisktillhänskjutasalltidutan

SAMTYCKESKRAVET

medverkan,själva bestämma sinharundersökning överDeltagare rätt alli en

regler:i följandekonkretiseraskankravDetta

Regel 2
vissasamtycke. lundersökningsdcltagaresochuppgiftslämnaresinhämtabörForskaren

under-det.ex.förälder/vårdnadshavarefråninhämtassamtycke dessutomfall bör om
karaktär.känsligetisktundersökningenår och ärunder 15sökta är av

avseende påmedkaraktärundersökningensberoenderegel lliksomregelDenna är av
deltagarnaaktiv insatsmedundersökningaraktivitet. Iundersökningsdeltagarnas av

existerandefråndeltagarnauppgifterde fallI tasalltid inhämtas.samtyckeskall om
massmedia behö-vialämnasellerinformation inte lämnats t.ex.myndighetsregister och

under-blandades.k.enligt3Undersökningarefterfrågas.samtycke typ ovan,avver
prövning.kommitté förforskningsetiskunderställasalltidskallsökningar,

i för-samtyckepostenkät krävsinsamlasuppgifterDå stora genomgrupperom
ivadenligtenkätformuläretmedföljerinformationutförlig angeshand. somFörutsatt att

enkätenlämnatshasamtycket närindividuelladetkantill regelkommentarerna anses
ifylld.returneras

känsligeller etisktprivatfrågorinnefattarinteundersökningenfall, dåvissa na-l av
undersökningsdelta-ochuppgiftslämnareförföreträdareviainhämtassamtyckekantur,

motsvarande ochfackförening ellerarbetsgivare,skolledning, lärare, even-t.ex.gare
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tuellt berörd tredje En förutsättning då också undersökningenpart. är i förekomman-att
de fall sker inom för ordinarie arbetsuppgifter och på vanlig arbetstid.ramen

Formema för och omständigheterna kring inhämtandet samtycke bör övervägasav
i de fall det finns skäl inhämtandeatt samtyckeanta kannoga att motverka indi-av

vidskyddskravet t.ex. förfrågan återuppväcker till överståndenom personligen synes
kris, uppdagar för den tillfrågade okända negativa uppgifter hans/hennes närmaste,om
aktualiserar tidigare kriminalitet eller sjukdom den tillfrågade inte vill få bekant-som
gjord, eller liknande. Under dessa omständigheter kan alltså företaöverväga attman
studien inhämta samtycke. I tveksammautan fallatt bör rådets etikkommitté frå-avgöra
gan.

Särskild försiktighet bör iakttagas då det gäller omyndiga eller sådana personer som
själva kan tillgodogöra sig given information. Så långt möjligt bör kravet på samtycke
tillämpas. Där så inte möjligt bör förmyndareär eller närstående dettapersoner ges an-

I tveksamma fall rekommenderas samråd med kolleger och/ellersvar. forskningsrådets
etikkommitté.

Regel 3
De medverkar i undersökning skall ha självständigtsom rätt bestämmaen att hurom,
länge och på vilka villkor de skall delta. De skall kunna avbryta sin medverkan mittt.ex.
i intervju detta medför negativa följutan der föratt dem.en

Vid forskning då deltagarna aktiva dennaär regel tämligenär oproblematisk. Om del-en
vill avbryta sin medverkantagare mitt i intervju står det honom/hennet.ex. fritten göraatt

detta.
Denna för undersökningsdeltagarerätt avbryta sin medverkan innebäratt inte auto-

matiskt forskaren måste förstöra tidigareatt insamlade data från den aktuella personen.
Huruvida så skall ske beror bl.a. på hur den initiala informationen till deltagarna utfor-

Forskaren harmats. söka motiverarätt de medverkandeatt kvarstå i forskningspro-att
jektet. Denna påverkan får dock sig sådana former de berördata inte längre själv-att
ständigt kan fatta beslut avbrytande.om

Om individ begär få strykas forskningsmaterialatt bör dettaen ett tillgodoses såur
långt möjligt. Fonnema för utträde forskningsmaterial kansom varieraett och iur är
första hand, avhängiga de överenskommelsersagts, gjorts isom sambandovan medsom
förhandsinformation. Då sådana överenskommelser inte finns bör Vägning ske mellanen
den reella skada forskningsmaterial kanett åsamkas på lång och kort sikt begärd,av en
total strykning materialet eller flera ingående individer och den faktiskaur olägen-av en
het det kan innebära för dessa individer sin vilja kvarstå i materialet.att mot En vanlig
form för utträde s.k. anonymiseringär vilket innebär data står kvaratt alla möj-attmen
ligheter till identifikation undanröjs.

Om det skulle visa sig kunskapstillskottet inte står iatt rimlig proportion till de olä-
genheter kan förorsakas de medverkande eller andra berörda bör forskarensom själv av-
bryta undersökningen.

Regel 4
I sitt beslut delta eller avbryta sin medverkanatt får inte undersökningsdeltagama ut-

för otillbörligsättas påtryckning eller påverkan. Beroendeförhållanden bör heller inte
föreligga mellan forskaren och tilltänkta undersökningsdeltagare eller uppgiftslämnare.
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beroendeför-forskningskravet,övergripandedethänvisning tillmedfall kan,vissaI
omöjligtdetsåundersökningen läggas ärbörundvikas. Då attheltintehållanden upp

Åren sådaninsamlade uppgifterna.delämnatidentifieraforskaren upp-för att vem som
undersök-den i övrigteller skullegenomföra äventyraomöjligpraktisktläggning att

Vägning detförst eftermedverkaerbjudassyfte så bör attningens avnoggrannpersoner
siktkort och långkonsekvenser pånegativatänkbarakunskapstillskottetförväntade mot

tillfrå-viktigt denHärvid detberoendeställning.isig är attbefinnerdeför personer som
imedföra nackdelarfullfölja kanellerdeltauppfattningenfår vägran attgade inte attatt

behandling.vård ellerform sämret.ex.av

KONFlDENTIALITETSKRAVET

konfi-möjligaskallingåendeundersökning störstaallaUppgifter i gespersonerenom
kanobehörigapå sådant inteskall förvaraspersonuppgifternaoch sätt attdentialitet ett

dem.delta av

sekre-offentlighet ochfrågansamband medkonfidentialitet har näraFrågan ett omom
föremål försvårtolkad ochområdetlagstiftningen påobservera ärbörForskaren atttess.

reformer.

regler:i följandekonkretiseraskankravallmännaDetta

Regel 5
uppgifteretiskt känsligaanvändningomfattarforskningsprojektpersonal iAll avsom

tystnadspliktförbindelsebör undertecknaidentifierbaraenskilda, omenpersonerom
uppgifter.beträffande sådana

samhällesamhälle tillvariera frånkan naturligtvisetiskt känsligtVad anses varasom
berördadevad kanUtgångspunkten bör anta atttid tillfrånoch manvaraannan.enen

obehagligt eller kränkan-uppfattaderas efterlevande kanochforskarensåledes som
rekommende-tystnadspliktomfattasbeträffande vad skallfallde. tveksammaI avsom

etikkommitté.forskningsrådetseller medkollegersamråd medras

Regel 6
pålagras ochskall antecknas,identifierbara avrapporterasuppgifterAlla personerom

utomstående. synnerhetidentifieras Imänniskor kanenskildasådant sätt att avett
skalldetkänsliga. innebäretiskt Dettauppfattas attuppgifter kangäller detta varasom

uppgifterna.komma åtutomståendeomöjligt förpraktiskt attvara

muntligochpubliceringoffentliggörandeskriftligtbådeavrapportering härMed avses
personuppgiftersåledesRegel innebärprojektpersonal. 6andra attredogörelse för än

omöj-formeravrapportering skall ske iochutomståendetillfår lämnasinte attut som
generellt. Vidgivetvisgäller dockregelenskilda.identifiering Dennaliggör exem-av

levnadsbeskrivningar.iprivat ingåuppgifterstudier kanpersonhistoriska naturpelvis av
föreberördaoch indirektdirektske medmöjligt samrådfall börsådanaI personerom
frånuppskjuta eller avståbefogatfall kan detkänsligasärskiltpublicering. I attvara

uppgifter.vissapublicering av
publiceraspersonuppgiftermedveten utan attbörForskaren ävenatt en-omomvara

förmöjligt åt-detaljerade,tillräckligtdatadet,vid kanskilda ärnämns varaomnanm,
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minstone Åtgärdervissa läsare identifiera någon individ.att bör då vidtas för för-att
svåra för utomstående identifiera enskilda individeratt eller individer. Dettagrupper av

särskilt viktigt då detär gäller människor i eller avseende kanett annatsom anses svaga
och och/eller har typiska, lätt igenkännligautsatta särdrag.

Risken för individer oavsiktligt kan identifierasatt bör beaktas vid vägningen av
värdet det förväntade kunskapstillskottet eventuella negativa konsekvenserav mot för
de berörda.

NYTTJANDEKRAVET

Uppgifter insamlade enskilda får endast användas för førskningsändamål.om personer

Detta allmänna krav kan konkretiseras i följande regler:

Regel 7
Uppgifter enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte användas ellerom utlånas
för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften.

Generellt gäller personuppgifter insamlade för forskningsändamålatt endast bör doneras
eller utlånas till andra forskare ikläder sig de förpliktelser uppgiftslämnare ochsom mot
försökspersoner de forskare ursprungligen insamlade materialet utlovat.som som

Regeln innebär forskare sysslar medt.ex. att kartlägga märmiskors fritidsak-attsom
tiviteter inte får sälja eller låna uppgifter enskilda människorut till exempelvis före-om

tillverkar produkter för fritidsaktivitetertag att användas i derassom marknadsföring.

Regel 8
Personuppgifter insamlade for forskningsändamål får inte användas för beslut eller åt-
gärder direkt påverkar den enskilde vård, tvångsintagning, etc. eftersom särskiltutom
medgivande den berörda.av

Den deltagit i undersökning uppgiftslämnare eller försökspersonsom bör fåen åbe-som
forskningsresultat i samband med begäran hjälp ellerropa vård från socia-egen t.ex.om

myndigheter. Däremot får alltså inte forskningsresultatet användas exempelvisav
sociala myndigheter för undersökningsdeltagamas viljaatt mot bereda dem vård, utsätta
dem för tvångsintagning eller dylikt.

Vid planering forskning bör projektledaren/forskaren riskerna förav överväga att re-
sultaten utnyttjas felaktigt på det isätt reglerna ochomnämns 7 8 och i tillämpligasom
fall vidta adekvata motåtgärder. I tveksamma fall rekommenderas samråd med kolleger
eller forskningsrådetsmed etikkommitté.

I Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets forskningsetiska
kommitté ingår omkring ledamöter,10 det allmännarepresenterarvarav en
och de övriga forskarsamhället. Sekreteraren i kommittén går igenom i
princip alla ansökningar kommer in till rådet. Omkring 35-som
50 ansökningar år kommittén i sinprövas helhet.per av

Även Socialvetenskapliga forskningsrådet har särskild kommitté fören
forskningsetiska frågor, granskar den forskning rådet betalar. Isom som
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förföreträdareochallmännaför detföreträdare treingåretikkommittén tre
iordförandeallmännaför det ärföreträdarnaforskarsamhället. En av

kommittén.imeningarskiljaktigaförekommabrukar intekommittén. Det
för.redogjortstidigareprinciperdesiganvänderKommittén somav

ekt.forskningsprojomkring 34år 1996underhar prövatKommittén
utvecklad ochväl nästanfinnsforskningenmedicinskadenInom en

kommittéerForskningsetiskagranskning.forskningsetiskheltäckande
Nämndennivå finnscentralochfakultetema,medicinskavid definns

kommittéer.forskningsetiskaregionalafinnsforskningsetik. Det ävenför
ñnansiä-andraoch vissaforskningsrådetMedicinskafrånfå anslagFör att

haforskningenmåstelandstingen,ochRiksföreningen mott.ex. cancerrer,
forskningsre-publicerafacktidskrift skallseriösetikgranskats. För att en

granskatsharforskningsprojektetpraktikenividarekrävssultaten att
behandlaärendenomkring 400kan hakommitté attforskningsetiskt. En

jämtetillsatta,politisktalltid lekmän,ingår ärkommittéernaår. I somper
något i devarierarlekmänAndelenforskarsamhället.förrepresentantema

Stock-kommitté iexempel kanSom nämnas attkommittéema.olika en
forskare.sakkunnigaåttaochtvå lekmänharholm

kaningår således lekmän sägaskommittéernämndaalla repre-I som
de forskaremeddialogför oftaKommittéemaallmänna.det ensentera

forskningsprojektenutformningenkanPå detta sättsöker avpengar.som
utlåtan-Kommittéemasintegritetenpersonliga värnas.så denattanpassas

förekommapraktiken inteidet torderådgivande, attformelltden är men
frånavstyrktkommittén harforskningtill sådanfårforskare sompengaren

synpunkt.etisk
år, sällsyntunderåtminstonedet,inhämtatharvad vi ärEnligt senare

skydda denförkravuppställerDatainspektionen strängare att person-att
kommitténforskningsetiskagranskandevad denintegritetenliga än upp-

ställerkommitténdvs.förhållandetomvändadet attdäremotställt; är —
vanligt.inspektionenkrav änsträngare mera-

fråga i dekanbedömningar detkänsligabelysa vilkaFör omvaraatt
finnasdetbedömning kaninspektionendär strängareundantagsfall gör en

exempel.förredogörakortanledning ettatt

skulle kunnadetantydanharår attforskning frånViss gett omensenare
P-piller,i formtillförsel honnoner,mellansamband t.ex.finnas avett av
villei den frågankunskaperoch säkrarefåFöroch bröstcancer. enatt nya

fått doserhadei tonårenflickorlånga storaundersökaforskare somgrupp
cirkaUppgifterlängre.de blevmotverkaför ännuhormoner att omatt

inskulle hämtasbehandlingsådanfåttkunde hasvenska flickor500 ensom
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från deras journaler. Dessa kvinnor skulle följas under minst tiotal årettupp
forskarna varje år samkörde sittatt register med bl.a. Cancerregistretgenom

och Dödsfallsregistret för vilka fick elleratt dog det.se som cancer av
Forskarna ville inte informera de kvinnor skulle registreras. Desom an-

såg informationen skulle kunnaatt väcka stark samtidigt det ioro som
dagsläget inte finns någon säker kunskap den behandling kvinnornaom som
genomgått verkligen ökar risken för på den frågan kansvaretcancer; sanno-
likt inte förrän drygt tio år. finnsDet inte heller i dag någon möjlig-ges om
het förebygga eller tidigt upptäckaatt sådan behandlingen kan-cancer som
ske skulle kunna ge.

De berörda forskningsetiska kommittéema godkände forskningsprojektet
något krav på information,utan och forskarna ansökte Datainspektio-om
tillstånd få föra registret. Under det drygaatt halvårnens ansökansom

handlades hos inspektionen kom uppgifter projektet i massmedia. In-utom
spektionens styrelse pekade på detta faktum och ansåg det inte fanns skälatt

undantag från huvudprincipengöraatt informerat samtycke. Det ansågs iom
stället angeläget informationytterst alla kändaatt fakta stillavara genom om
den publiceringen kunde ha förorsakat de berörda kvinnorna.oro som In-
spektionen krävde alltså inforrnerat samtycke villkor för få föraattsom re-
gistret.

Forskarna har överklagat beslutet till regeringen, och det ärendet inteär
avgjort ännu.

1l.3.4 F orskningsetiska utredningen

Forskningsetiska utredningen berör i betänkandet Forskningsetisk pröv-
Organisation,ning information och utbildning SOU 1989:74 frågor-
användningenrör personuppgifter inom forskningen.som av

Utredningen menade inte kan komma ifrån forskningenatt oftaattman
måste baseras på känsliga uppgifter individer för få fram viktigattom
kunskap och det viktiga från integritetssynpunktatt därför tillär att attse
uppgifterna hanteras på forskarna.rätt sätt Det i första handär forskar-av
samhället måste för forskningsetiskata regler formulerasattsom ansvar
och följs. föreslogsDet den forskningsetiskaatt granskningen inom hög-
skolan skulle byggas och det skulle förekommaut att utbildning ochmera
information forskningsetiska frågor.om
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personregisterinnebarförslagvidare attlämnade somUtredningen som
forskningmyndigheter används föruteslutandeochvissaförs somav

avslöjasidentitetindividersenskildaredovisasresultaten attoch där utan
UndantagetDatainspektionen.tillståndpåfrån kravetundanskulle avtas

förutsättningunder antingengälla baradockskulle
registrerade ellerfrån deinhämtatshadesamtyckeinformeratatt0

kommitté.forskningsetiskgodkäntshaderegistreringen enatt av0

fannsdetregistreradede närinformeraobligatorisktskulle inte attDet vara
informationfrågankommitté;forskningsetiskgodkännande omett av en

fallfrån fall tillfickinteeller avgörasskulle lämnasmassmedierviat.ex.
kommittén.233idiskuteraslämpligenkundeoch

deförteckningha övertidigareskulleregisteransvarigeDen ensom
skulledelfick Däremothelstfördes taregister enav.somvemsomsom

frånuppgiftersinamedutdrag etttillhalängreinte rättenskild ett egna
integritets-sänktmed sigförakunnaskulledetta ettforskningsregister om

bestårelleravidentiñeradenämligenforskningsregister ärMångaskydd.
skyldig-ocharbetet,dagligaanvänds i detdekodersvårtolkade när enav

individnivå skullepåregisterutdraguppgifter förframplocka etthet att
ellerkodningintegritetsskydddetmed sig t.ex.föradärför kunna att som

försvagades.innebärkryptering
frånstödstarktremissbehandlingenvidfickförslag ettUtredningens

Datainspektionenbl.a.medanforskarsamhället,delenövervägandeden av
datalagenändringar isådanasigombudsmänRiksdagens motsatteoch

reglerandrarättsliga ochdegrundinställningRegeringens att somvar
forskningen.skall gälla förocksåi övrigtverksamhetsamhälleliggäller för

upprättandet,Ocksågenerellt.gällabordedatalagenansågRegeringen att
iforskningsändamål borde prövasförregisterskötselnutnyttjandet och av

andraförutnyttjas än-dataregistersådanaförgällerordningden somsom
granskarmyndighetfriståendeDatainspektionendamål. Genom att som en

in-därvid läggerochdatalagenutgångspunkt imedforskningsprojekten
forskarvärldenfrånfråninsynfinnsverksamhetenpå etttegritetsaspekter

integritetenindividuelladengaranti förochfristående attenorgan
tilllämnadesremissynpunktema överochförslagUtredningensskyddas.

ochcentralbyrån237 Statistiskaforskningsinstitut,statligahögskoleenheter,Statliga
sjukvården.ochhälso-inommyndigheter

238 118.1989:74SOU s.
Datainspektionens239 ocksåff. Se511991:21och SOU2121989/90:90Se s.s.prop.

ff.2001989/90årsbok s.
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Datalagsutredningen för bedömas i sambandatt med allmänna över-mer
väganden utformning240,datalagens beträffande Datalagsutredning-om se

förslag avsnitt 11.5.ens
kanHär också nämnas regeringen redan tidigareatt hade avvisat lik-

nande förslag från Statistikutredningen.241 Då anfördes detatt var synner-
ligen angeläget den enskildes integritets-att och sekretesskydd beaktas i
samband med inrättande personregister. Sådana register för forsknings-av
och statistikändamål borde i linje med den inställningen bevakas från in-
tegritetssynpunkt datalagen.242med stöd av

Vad gäller forskningsregister har regeringen redovisat motsvarande in-
ställning på åräven i samband med statsmaktsregistersenare att in-
rättats243

Av vad anförs i den forskningspolitiskasenastesom propositionen
framgår regeringenatt forskningsetiskaatt problem och forskar-avser ge

i dessa frågor ökad uppmärksamhet. dennas Iansvar propositionenen an-
bl.a.244förs

Forskarna måste ... upprätthålla samhället godtagbara etiska principerav
för metoder i forskningsprocessen, vad gällert.ex. experiment på människor
eller djur eller registrering data privatpersoner, för respekten forav om att
forskarnas frihet skall kunna försvaras i samhället.

Diskussionen forskarnas har lett till särskilda reglerom ochattansvar
nämnder för hantering forskningsetiska problem har Forsk-av upprättats.
ningsetiska frågor behandlades statlig utredning år 1989 SOUav en
1989:74 och 75 och därefter riksdagen prop. 1989/90:90, bet.av
1989/90:UbU25, rskr. 328. Riksdagen ansåg forskarna självaatt måste ta

för den etiska kvalitetenansvaret likaväl for den vetenskapliga. Etisksom
prövning forskningsprojekt såledesär naturlig delav verksamheten.en av
Riksdagen framhöll bl.a. vikten utbildning i forskningsetiska frågor påav
alla stadier, särskilt inom forskarutbildningen.men

I samhälle med starktett och ökandeett beroende vetenskap och tek-av
nologi forskningsetiskaär frågor i vidare mening allmänt intresse.stortav
Hur forskningen inriktas, vilka projekt prioriteras, vilka metodersom som
används och hur förhindrar fusk eller vilseledande resultatredovisningman

240 se 1989/90:90 212 och regeringsbeslut 1990-07-12,prop. dnrs. 3317/89.
241 Se SOU 1983:74, särskilt 185 och, beträffande remissvaren dets. betän-över

kandet, DsC 1984:11, särskilt ff.27 En sammanfattning utredningslägets. årav
1987 finns i SOU 1987:31 35 ff.s.

242 Se 1984/85:133 16.prop. s.
243 Se 1992/93;193 21 sjukförsäkringsregisterprop. hos de allmännas. försäk-

ringskassoma och l993/94:235 19 arbetsfönnedlingsregister.s.
244 Prop. 1996/97:5 40s.
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därmed ocksåharisamhälletpåverkatänkas stortkanresultatenhursamt
for forsk-respektensamband medocksåharräckvidd. Frågornapolitisk

lämp-bedömning detregeringens ärEnligtintegritet.och forskarnasningen
inomutvecklingensnabba veten-på dentankemedminstickeligt att nu - ochforskningmellansamverkanefter nämnare sam-ochskapen strävan en

ochvid meningifrågornaforskningsetiskadeanalyshälle göra avnyen- avseenden. Endessaifungerari daghurbland systemetdärvid prövaannat
för han-ochgjortharoch andra gör attforskarsamhälletvadgenomgång av
omfattningi vilkenfrågorviktig, liksomdärvidfrågornaetiskade är omtera

Regeringenutbildningen.ibelysesverkligenfrågor avserforskningsetiska
be-allsidigtförförankringparlamentarisk attmedutredningtillsättaatt en

frågor.forskningsetiskaandraochdessalysa

frånutskottetutgickpropositionenbetänkande överutbildningsutskottetsI
frågoromfattaskulleuppdragutredningensplanerade ge-enden omatt

longitudi-fördatabaserdeanvändningenutvärderingochnomgång avav
frågor-etiskadepenetreringochexisterarredanforskningnell avensom

na245

reglerInternationella1.41

områdetpårekommendationEuroparådets11.4.l

personuppgifterskydd för83 10RrekommendationEuroparådets omnr
kommentarerstatistik jämteochforskningvetenskapligföranvändssom

Datalagsutred-tillbilaga 3.2.2finnsMemorandumExplanatory som
betänkan-detpresenterades iRekommendationenslutbetänkande.ningens

följandepå4.3.2 sätt.avsnittdet

god-reservationSverige har1983.Europarådet år utanRekommendationen antogs av
.rekommendationen. .tagit . så-tillgodoseinledningi dessuttalanden attenligtrekommendationenmed ärSyftet

integritet.enskildesdenskyddet förbehovforskningensväl som
förpersonuppgifter veten-användningentillämplig påRekommendationen är av

sektornenskildadeninomallmännadensåväl inomstatistik,ochforskningskaplig som
Medlemssta-manuellt.ellerhjälp ADBmedförsuppgifternaoberoendeoch avomav

och andrabolagföreningar,pårekommendationentillämpamöjlighethar attterna
individer.bestårindirektellerdirektsammanslutningar avsom

245 1996/97:3 34UbU s.



290 Forskning och statistik SOU 1997: 39

Enligt rekommendationen skall respekten för den personliga integriteten garanteras
i varje forskningsprojekt använder personuppgifter. Så ofta det möjligt skallärsom un-
dersökningarna utföras med uppgifter.anonyma

Varje lämnar uppgifter sig själv skall informeras projektetsperson som om om na-
dess mål och på den ellertur, den organisationnamnet för räkning forsk-person vars

ningen genomförs. Om den från vilken uppgifter skall inhämtas inte skyldigperson är
lämna uppgifter, skall han informerasatt han har frihet välja hanatt villattom om sam-

arbeta. Skyldigheten medverka kan följa lag eller avtal.att Han har också rätt närav att
helst avbryta sin medverkan något skäl. Om inte,utan att påsom grund syftetange av

med forskningen, information projektets kan avslöjas innannatur uppgifternaom m.m.
samlas in skall informeras efter det insamlingen färdig ochatt fripersonen är attvara
fortsätta eller avbryta sin medverkan. Om han då vill avbryta sin medverkan skall han
ha få uppgifterna struknarätt registret.att Särskilda säkerhetsåtgärder skall vidtas iur
samband med insamling uppgifter från inte har möjlighet tillav personer att tasom vara
sina intressen eller inte har möjlighet fritt lämna sitt samtycke.egna attsom

Personuppgifter erhållits för forskning får inte användas för någotsom ända-annat
mål forskning. l synnerhet fårän de inte användas för beslutsfattande direkt på-som
verkar ifråga, såvida det inte ligger inom för forskningen eller skerpersonen medramen
den berörda uttryckliga samtycke.personens

Personuppgifter med den enskildes samtycke samlats in för särskilt forsk-som ett
ningsprojekt får inte den enskildes samtycke användasutan i samband med något annat
forskningsprojekt till sin eller syfte pånatur väsentligt skiljer sig frånsom ett sätt det
första projektet. de fallI det skulle ohanterligt inhämta sådantatt samtycke påvara
grund tidsåtgången eller på grund det antal berörsav stora kan emeller-av personer som
tid de insamlade personuppgifterna få användas, under förutsättning det sker iatt över-
ensstämmelse med andra skyddsbestämmelser uppställs i inhemsk lag.som

Både allmänna och privata skall ha för forskningrätt att användaorgan egen person-
uppgifter de innehar för administrativa ändamål. Om personuppgifter isom samband
med sådan forskning förs in i befintliga register hos det administrativa ellerorganet om
befintliga register ändras, får dessa register inte tillgängligagöras för administrativ per-
sonal sysslar med individuella fall, såvitt det inte sker med densom enskildes samtycke.

Personuppgifter får lämnas allmänna eller privataut för forskningsändamålav organ
det sker med den enskildes samtycke eller det sker i enlighetom med andra i in-om

hemsk lag angivna skyddsbestämmelser.
Forskares tillgång till allmänna befolkningsregister skall underlättas, så de kan fåatt

underlag för urvalsundersökningar. Om inte beslutas inhemskaannat myndigheter iav
enskilda fall, bör sådana uppgifter få innehålla adress, födelsedatum, kön ochnamn,
yrke. förarbetenaI till denna bestämmelse anförs bl.a. forskningen i ökadatt utsträck-
ning beroende uppgifterär redan finns hos olika statliga institutioner ochav be-som att
stämmelsen tillkommit för inte forskningen ensidigtatt skall beroende dessavara av
institutioners skönsmässiga bedömning i fråga utlämnande uppgifter. l anslutningom av
härtill också hänvisning tillgörs den lagstiftning tillgång till allmänna handlingarom
laws of freedom of information finns i många länder. Det understryks desom att
personuppgifter den mimmi-informationnämns är under alla förhållandensom som
måste tillgänglig ochgöras det undantag kanatt föreskrivet i inhemsk lag kansom vara

sikte pä sådanata uppgifter adress- och yrkesuppgifter,t.ex.grupper detav som ärom
särskild vikt för den enskilde dessa uppgifter inte lämnasav att ut.
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rättade får lovfå dessaochsig själv attuppgifterdelenskildesDen rätt att ta omav
forsk-statistik- ellerförendastoch bevarasinsamladeuppgifternafallde äribegränsas

identi-svårighetinteforskningenellerstatistiken utanresultatetochningsändarnål av
förskyddetsäkerställaföråtgärdertillfredsställande attvidtagitsoch detindividenfierar

uppgifterbeträffandeundersökningen, ävenstadiumvid varjeprivatlivenskildesden av
fall deni deemellertid integällerBestämmelsenanvändning.framtidaförbevarassom

särskilt intressesig havisabeskaffenhet kanforskningens ettgrund somenskilde på av
skyddas.förtjänar att

form,identiñerbaripublicerasfår inteforskningföranvändsPersonuppgifter som
särskildamedi enlighetskeroch detsamtyckesittberörda lämnatdesåvida inte

inhemsk lag.iskyddsbestämmelser
personuppgiftermöjligt,detså långtdet ärskallforskningsprojektvarje omI anges,

falletoch i detavslutatprojekteteller bevaras äravidentifieras när senareförstöras,skall
delta isamtyckeberördesdenNär attskall bevaras.uppgifternavillkorvilkaunder som

uppgif-möjlighetenomfattaocksåsamtycket attskallbehövs,forskningsprojekt avett
samtyckeinfordravarit möjligtintedetavslutande. Om attprojektetsefterbevarasterna

i enlig-lagringenvillkoret görsunder detbevarasdessa attfåruppgifterna,bevaraför att
fastställts i lag.skyddsbestämmelsermedhet som

myndighe-offentligaförspersonuppgifterförstörabeslut fattas att avInnan somom
medi samrådundersökassådan dataanvändningenframtidamöjligaskall den avter,

arkivmyndighetema.

rekommendation.245frammedpågår arbeteEuroparådet taattInom en ny

EG-direktivet1.4.21

påbehandlas ärinte sättpersonuppgifterfår ettEG-direktivetEnligt som
Undersamlades in.uppgifternaändamål närmed deoförenligt angavssom

skyddsåtgärderlämpligabeslutarmedlemsstaternaförutsättning att om
ellerstatistiskahistoriska,föruppgifterbehandlingdockskall avsenare

ändamå-ursprungligademedoförenligändamål intevetenskapliga anses
Artikel b.6.1len.

vidskall detregistrerade,från deninsamlasintepersonuppgifterNär
registreradetill deninformationvisslämnasuppgifternaregistreringen av

fö-utlämnandetlämnas,intedockbehöverInformationartikel 11.1. om
inne-skulleelleromöjligtsigvisardetellerförfattningireskrivs varaom

sådanainformation. Ilämnaansträngningoproportionerligt attbära storen
Artikelskyddsåtgärder.lämpligaföreskrivamedlemsstaternaskallfall

11.2.
från densamtyckeefterbehandlasfårallmänhetPersonuppgifter i en-

arbets-utföraförbl.a.nödvändigbehandlingen atteller ärskilde enom

246 681995:95och sou141994/95-.200Se s.s.prop.
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uppgift allmänt intresse. behandlingEn personuppgifter kan ocksåav av
tillåten efter intresseavvägning. Se artikelnärmare ochvara 7 avsnitten

3.5. Det i princip förbjudetär behandla vissa känsligaatt personuppgifter
artikel 8.1. Under förutsättning lämpliga skyddsåtgärder får med-av
lemsstatema dock besluta undantag från detta förbud hänsyn tillom ettav
viktigt allmänt intresse. Undantagen kan direkt i den nationellaanges
lagstiftningen eller beslut tillsynsmyndigheten. Artikel 8.4.genom av

Behandling uppgifter lagöverträdelser, brottmålsdomar ellerav om sä-
kerhetsåtgärder får utföras bara under kontroll myndighet ellerav en om-
lämpliga skyddsåtgärder finns i nationell lag med förbehåll för de avvi--
kelser medlemsstaterna kan tillåta med stöd nationella bestämmel-som av

innehåller lämpliga och specifika skyddsåtgärder artikelser som 8.5.
Den registrerade har få informationrätt behandladeatt uppgifterom

och rättelse artikel 12. sådanaI fall där det uppenbarligen inte finns nå-
risk för den berörda privatlivatt kränks fårgon medlemsstaternapersonens

under förutsättning lämpliga rättsliga garantier begränsa dessaav- -
rättigheter. Det gäller uppgifternanär bara behandlas för ändamål harsom
med vetenskaplig forskning ellergöra uppgifternaatt när bara lagras i form

personuppgifter under begränsad tid inteav överstiger den tiden som som
nödvändig förär framställa statistik. Artikelatt 13.2.
Om den nationella lagstiftningen inte föreskriver något skall denannat,

registrerade i åtminstone vissa fall ha rätt helstnäratt avgörandesom av
och berättigade skäl hans ellerrör hennes personliga situationsom mot-

sig behandlingsätta personuppgifter artikel 14 1 a.av st.
Uppgifter får lagras i sådan form enskilda kan identifierasatt bara så

länge det nödvändigt förär de ändamål för vilka uppgifterna behandlas.
För personuppgifter lagras under längre perioder för historiska,som statis-
tiska eller vetenskapliga ändamål skall medlemsstaterna vidta lämpliga
skyddsåtgärder. Artikel 6.1 e.

1 1.5 Datalagsutredningen

11.5.1 Förslagen

Enligt Datalagsutredningen skulle behandling för forsknings- och statistik-
ändamål icke känsliga personuppgifter följa de allmännaav reglerna i den
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personuppgifter fördatalagen.247 känsligabehandlingFörföreslagna av
bestämmelser.särskilda Hu-införasdäremotdetändamål skullesådana

skriftligt, informeratskulle lämnaenskildadeskulle ettvudregeln attvara
föranvändasuppgifterlämnadeskulle ettbehandlingen;tillsamtycke

ändamålmed deförenligtstatistikändamål inteellerforsknings- varsom
samtycke krävas.skriftligtskulleinsamlingen,vid ett nytt,bestämtssom

behandlingfall därreglerade deföreslogsbestämmelsersärskildaDe som
in.hämtatssamtycke intesådanttillåtenskulle atttrotsvara

fanns särskildatillåten detskulle barasamtyckeBehandling utan omvara
tillmed hänsynskäl

vikt,statistikprojektetsellerforsknings-0
personuppgifter,behovet av

ochuppgiftema,behandlingenvidsäkerheten av
behandlas.skalluppgifternatidden som

krävasskulleYtterligare
inhämtatidsödandeellerkostsamtsynnerligen attskulledeta att vara

samtycke, . statistikändamåletforsknings- ellerhälsotillstånd ellerenskildesdenb att
enskilde,skada denkundesamtyckebegäransådant antasatt omenvar

eller
resul-undersökningensförryckaskulleenskildemed denkontaktc att en

tat.

villehon intehan elleranmälavidare haskulle rättenskilde attattDen
anmälarenuppgifterskullesådan anmälanEfterprojektet.delta i omen

be-föremål förredanuppgifternaprojektet, ochibehandlasfåinte varom
utplånas.skulle dehandling

inhämtatidsödandeellersynnerligen kostsamtfall där det attdeI var
hansbegärdeskadasskulle kunnaenskildedär denellersamtycke manom

be-informationskulleovanoch bsamtycke punkteller hennes oma
något liknande Närelleri tidningar sätt.stället lämnashandlingen i en

undersökningsresul-fönyckaskulleenskildemed denpå förhandkontakt
efter in-till den enskildelämnasinformationskulleovanpunkttatet c

få behand-uppgifterna inteskulleså skettinnanuppgifterna;samlingen av
las.

247 ff..1993:10 175i souavsnitt 10Se
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11.5.2 Remissutfallet

Remissutfallet får betecknas övervägande negativt. Flera remissin-som
påpekade ändamålen med behandling ofta kanstanser att ändras fleraen

gånger under den tid forskningsprojekt pågår och detett skulleatt vara
onödigt besvärligt hämta in samtycke varje gång. Mångaatt vände signytt
vidare samtycket måste skriftligt; detta förutsågs bl.a.mot att skapavara
problem uppgifter hämtas in vid telefonintervjuer.när Flera remissinstan-

forskarsamhället ansåg det borde finnasrepresenterar att störreser som ett
för bedriva registerforskning samtyckeutrymme vadatt utred-utan än

ningen föreslagit. Den obligatoriska för enskilda fårätten undantas frånatt
projekt ansågs kunna skapa besvärliga bortfallsproblem.ett

Överväganden11.6

11.6.1 Inledning

Vi här sådan behandling personuppgifter för forskningtar ochupp sta-av
tistik inte reglerad i särskilda Författningarär och där det inte i sär-som
skild ordning regler användningövervägs register for forskning ochom av
statistik. Sådana regler för närvarande inomövervägs bl.a. hälso- och sjuk-
vården248 läkemedelsanvändningen249inklusive och rätts-- -
psykiatrin.250

Det onekligen viktigt samhällsintresseär det finns fri ochett all-att en
sidig vetenskaplig forskning, kan eller fördjupad kunskapsom generera ny

förhållanden och samband, och sådan statistik framställs be-attom som
hövs för överblicka och verksamheter. Detta torde inteatt behövastyra ut-
vecklas närmare.

Vi har inte fått några uppgifter det skulle förekomma sådanaatt attom
personuppgifter behandlas för forskning och statistik på otillbörligtettsom

används för andra ändamål,sätt avslöjas för obehöriga eller användst.ex.
för vidta åtgärder enskilda. Någon konkret misstankeatt mot attom per-

248 Se särskilt avsnitt i6.4 sou 1995:95 ff..s. 107
249 Se 1996/97:27 och SOU 1995:122.prop.
250 se SOU 1996:72.
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såledesmissbrukas finnsstatistik skulleochforskningförsonuppgifter
inte.

personuppgifterkänsligaÄndå tillnegativamänniskorflestade attär
åtmins-tillfrågas först ellerdestatistikochforskningföranvänds attutan

ianvändningenanvändningen. Detförhindra ärmöjlighethar att nogtone
be-upplevsenskildeför deninflytandetill ettmöjlighetsig somsomutan

behandlingen skerintegriteten,personligaintrång i den ävensvärande om
former.betryggandeochsekretessunder sträng annars

framställningforskning ochvid allviktigtgivetvisDet attär avman
behandlingenfrågastandard såväl ietiskhögstatistik iakttar av per-omen

hålleraktuella verksamhetendenövrigt. Genomisonuppgifter att ensom
behållas.förtroendeallmänhetensstandard, kanetiskhöggenomgående

i all-verksamhet, kanför vissförtroendekännermänniskorNär manen
uppgif-personligasanningsenligavilliga lämnadepålitamänhet är attatt

för desidan riskenå andraförtroendet ökardetintemänniskor attHarter.
påellersig medverkanundandraruppgifter ellerfelaktigamedvetetlämnar

verksamheten.försvårarnågot sättannat

behandlingvidsamtyckeHuvudprincipen bör11.6.2 avvara
personuppgifterkänsliga

hittillsliksomhuvudprincipenstarkt förtalarinställningAllmänhetens att
personuppgifter251 ochför forskningkänsligabehandlingskall att avvara

samtycke berörsbegreppetsamtycke; innebördenmedstatistik skall ske av
används iochocksåhuvudprincipen haravsnitt 12.2.9. Den accepteratsi

huvudprincipen inte kansamtidigt klartstårforskarsamhället. Det att upp-
denså viktigstatistikochforskningundantag. Viss är atträtthållas utan
ochinformeratsenskild harvarje berördberoendefåinte kan attavvara

intressetfåsamhällsintressetmåstesamtycke. Ibland översittlämnat ta av
cancerregisterrättvisandepersonliga integritet. Attenskildasskydda ettatt
kan hänsynintesamhällsintresseså viktigt taföraskan attär t.ex. ett man

patientuppgifter inte skallbefolkningendrygttill 10 attprocentatt anserav
dit.få föras över

och statis-forskningpersonuppgifter förkänsligabehandlingSådan av
denproblematisk; haregentligen intesamtyckemedsker ärtik en-som

användas, börfårpersonuppgifternapågått medfrivilligtskilde att sam-
forskningen.restriktioner förställadärutöverhället inte t.ex.upp

251 personuppgifter.känsligadefinitionenbeträffandeavsnitt 12.5.3.2Se av



296 Forskning och statistik SOU 1997: 39

11.6.3 Behandling känsliga personuppgifter samtyckeutanav

måste11. 3.1 skeDet enskilt fallavvägning i varjeen

svåra huvudfråganDen det gäller behandlingnär känsligaav personupp-
gifter för forskning och statistik i stället sådanär behandlingavgöra näratt
bör få ske samtycke. Enligt vår mening måste det här alltidutan till en av-
vägning i varje enskilt fall.

bör här erinrasDet det redan finns särskilda registerförfattningarattom
för den allra viktigaste statistiken den officiell och våraär attsom- -

Övervägandenaöverväganden inte det redan särreglerat.rör är i detsom
följande således främst forskningen, där det inte finns någon generellavser
registerförfattning, och de undantagsfall där känsliga personuppgifter be-
handlas samtycke för framställa statistik det reglerasutan att deutan att av
särskilda registerförfattningama den officiella statistiken.om

Principen fri forskning det finns många olikartadegör forsk-attom en
nings- och statistikprojekt och dessa pågår bara under begränsad tid,en

vissa projekt kan avseddaäven det finns hållaattom vara om pengar- -
på länge. splittrade bildenDen medför det framstår ogörligtatt attsom

på vissa särskilda områden ha reglerän på förhandannat vilkasom anger
behandlingar känsliga personuppgifter för forskning och statistikav som
skall tillåtna samtycke. Också vikten forsk-utan värnaattvara av om
ningens frihet talar undantagsvis ha riksdagän elleremot att annat av re-
gering på förhand beslutade regler vilken forskning får bedrivas.om som
Beträffande den officiella statistiken finns det reglering vilkanumera en av

tillåtna252,register med känsliga personuppgifter och beträffandeärsom
vissa register för forskning och statistik inom hälso- och sjukvårdsområdet

föreslagits.253har liknande reglering detMen belysandeär det ännuen att
inte finns någon registerlag för forskningen, det frågatrots att är ettom
viktigt samhällsområde där behandling mycket känsliga personuppgif-av

ofta nödvändig. Också det förhållandet inteärter användningen föratt ens
forskning vissa administrativa statsmaktsregister har kunnaansettsav reg-
leras generellt i aktuella registerlagar visar svårigheterna med generella

252 Se lagen och förordningen vissa personregister för officiell statistik, SFSom
1995:606 och 1060. -

253 Se SOU 1995:95.t.ex.



statistikForskning och 29739SOU 1997:

förhand.254 omständigheten detdenhärbör nämna attpå Man ävenregler
tillståndansökningsförfarande förförenklatinnanså längedröjde ettens

antas.255kundepå samtyckebyggerforskningsregistersådanatill som
datalag haimöjligtdet intealltsåVår slutsats är attär att gene-en ny

för forskning ochregisterlagsärskildskullereglerrella motsvara ensom
registerförfattning,särskildreglerasredanstatistik intesådan genomsom

så-fall. Videnskiltavvägning i varjefrågablimåstedetatt enutan om en
forskningspro-faktorer kringolikavi det,måste,avvägningdan som ser

integritet. börpersonliga Detenskildesi denintrångetjektet vägas mot
forsk-kunskapviktig denhurbedömning ärgöras somt.ex. passaven

någotfås påkanden kunskapen sätt änochningsprojektet kan annatomge
den personligaintrånget ipersonuppgifter ellerbehandlaatt omgenom

projek-uppläggningkan begränsasintegriteten avgenom en annanannars
fram-forskningen ellerbedrivamöjligheternaviktigtDet attär attt.ex.tet.

under-uppgifter alltidpersonanknutnaanvändastatistikenställa utan att
söks.

bör avvägningenVem11 6.3.2 göra
.

Datainspektionen ipåbygger detdatalagennuvarande ärDen att som
skall krävastillståndsgivning bestämmer detsinsamband med sam-om

bedömakompetenssig dock inte haInspektioneneller inte.tycke attanser
vårdet enligtRedan den anledningensådant.ektet ärforskningsproj avsom

inödvändiga avvägningendeninspektionenlämpligtinte görmening att
påinte bör byggadatalagHärtill kommerenskilt fall.varje ettatt en ny
därföravsnitttillstånd Datainspektionen, 12.12. Det ärmedsystem av se

på tillförsinspektionen ellerframkomlig sätthellerinte väg annatettatten
avvägningenkunskap förnödvändig göraatt

s.k. avvägnings-i praktikeninnebärDatalagsutredningens förslag att en
det skalluttryck försådan regel normin i lagtexten. En atttas gernorm

också eller mindreoch kanmellan olika intressenavvägningske meren
intresseavväg-samband medkan beaktas iprecist vilka faktorer somange

avsnittbeaktasskulleutredningenfaktorerningen. De seangavsom -

254 försäk-de allmännasjukforsäkringsregister hos1992/932193 21Se s.prop.
arbetsförmedlingsregister.19och l993/94z235ringskassoma s.

255 Datain-föreslåsredan år 1981166 där det1981:15Jämför DsJu attt.ex. s. --
vetenskapligaforansökningsforfarandeförenklatskall utformaspektionen ett re-

gister.
256 1978/79:109 13.därtillr och 1901978:54 188Jämför SOU samt s.prop.s.
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kan vi i huvudsak11.5.1 ställa bakom. Utredningens förslag innebäross-
vidare i praktiken den enskilde forskaren skulle avvägningen medgöraatt
risk för vid oaktsam felbedömning drabbas sanktioner,att t.ex.en av

i fängelse.sättas
Enligt vår mening den avvägning måste ske så känsligär och såsom

svår den huvudregel inte bör överlåtasgöra åt varjeatt enskildatt som
forskare vid varje enskilt forskningsprojekt; det krävs och kun-större vana
skap for den avvägning behövs.göra Det framstår ocksåatt som som
mindre lämpligt den forskare det lönt använda åratt att ettsom anser par

sitt liv för genomföra visst forskningsprojekt själv skallatt ett göraav en
bedömning vikten det projektet och det integritetsintrångav av egna som
han eller hon kan förorsaka enskilda.

Våra överväganden hittills har lett fram till slutsatsen det krävsattoss
avvägningen i de enskilda fallen regel någon oberoendeatt in-görssom av

har kunskap och bedömningar såväl riskenstans göra forattsom vana av
otillbörliga integritetsintrång forskningsprojektet sådant. Vi harsom som
inte lyckats finna någon lämplig sådan instans de forsknings-änannan
etiska kommittéer finns; tillskapa helt instans föratt prövaattsom en ny

aktuella frågor har vi inte funnit lämpligt eller nödvändigt.nu

forskningsetiska1 1.6. 3.3 De kommittéerna

Som framgår avsnitt ll.3.3 finns på de humanistisk-samhällsveten-av
skapliga, socialvetenskapliga och medicinska forskningsområdena forsk-
ningsetiska kommittéer med hög kompetens och med företrädare foräven
det allmänna.

forskningsetiskAtt kommitté har godkänt forskningsprojektetten ut-
presumtion för projektet upplagtgör godtagbartär ochatt ett sätten att

det så viktigt visst intrång i denär enskildes personliga integritet böratt ett
tillåtas hänsyn till samhällsintresset projektet kan genomföras.attav av

Såvitt vi har kunnat finna den forskningsetiskautgör granskningen en
tillräcklig garanti för behandling känsliga personuppgifter foratt av
forskning och statistik används samtycke bara i de undantagsfall därutan
det verkligen befogat med hänsyn till samhällsintressetär forskningenatt
kommer stånd.till Också frågan i månvad och hur information skallom
lämnas i de sällsynta fall där samtycke inte krävs verkar hanteras ett
omdömesgillt de forskningsetiska kommittéerna.sätt av
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inte författningsreg-verksamhetkommittéemasforskningsetiska ärDe
lerad.257 det i lagstiftningenskulleKommittéema att person-angavsom-

kommittén god-samtyckefick användasforskninguppgifter för utan om
offentlig makt.någon utövningåläggasvisserligen inteprojektetkänt av

ändå betydelse.givetvisinställningkommittéemas störstaärMen av
deforskningsetiska kommittéerna har visatmed deVåra kontakter att

skisserats.sådantpositiva tillgenomgående är systemett som nu
hand denpraktisktha möjlighetverkar vidareKommittéema att ta om

förväntas medgranskningsärenden kanmängdökade system.ett nyttsom
bör uppmärk-motsättninginneboendedockfinnsDet som man varaen

forskningsetiskasammanhanget.i Debörpå och nämnassomsam
tillforskningsrådtill denämligen knutnakommittéerna är pengarsom ger

kommittéerna krä-informationOchforskningsprojekten. osv. sommer
Risken förför rådetsforskning blir detmindredesto attpengar.ver,

påskulle avkallekonomiska skälotillbörligtkommittéerna sättett geav
Såvitt framkommit haröverdrivas.får dock intesamtyckepåkravet

Ävenkrävs. deoch integritetsjälvständighetdenkommittéerna som
skall bedömayrkeskollegoralltid uppkommerjävsproblem när var-som
hänseende kan detbland dettauppmärksammas. lprojekt börandras annat

ha betydelse.inflytande i kommittéernaochmedverkanallmännas stor
godkännande forsk-medfördel medYtterligare ett system av enen

något behovtorde finnasdet för dessa fall intekommitténingsetisk är att
forskare.vilka Detforskning ellervaddefinition ärär somsomavav en

sådan forskninggodkännerkommittén barafår nämligen förutsättas att
väsentlig.vetenskapligt ochbedrivs ärsomsom

känsligasamtyckekommit fram till behandlingalltsåharVi att utan av
forsknings-tillåtasstatistik börför forskning ochpersonuppgifter när en

kommittén kan haprojektet; vadoch godkäntgranskatkommitté haretisk
enskilda skall givetvisinformation till detill i frågakommit fram t.ex.om

persondataansvarigetillåten.skall Denför behandlingenföljas att anses
skadestånd förfrämstsanktionerdrabbasalltså inte kunnaskall attav --

för forsknings- ellerpersonuppgifterkänsligabehandlarhan eller hon sta-
forskningsetiska kommitténvad denhon följertistikändamål, han ellerom

har bestämt.
samtyckeinflytandekommittéernaforskningsetiska överdeAtt omges

frånskulle avskurenDatainspektioneninnebär inteskall krävas attatt vara

257 RÅ Södersjukhuset i Stock-etisk kommitté vidansågs1979 2:11rättsfalletI en
mening.tryckfrihetsförordningensmyndighet iholm utgöra en
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aktuella forskningsprojekt.effektiv tillsyn böröver Det visserligenutöva
inte Datainspektionens uppgift meddela tillstånd till registerforsk-attvara
ning sådan uppgift skulle innebärasamtycke. En dubbelkontrollutan en
och föra såstrida våra strävanden bort mycket den byråkratiskamot att av
prövningen möjligt. förut anförts bedömerSom Datainspektionen intesom
heller forskningsprojekten sådana. skall de allmännaDäremot regler-som

säkerhet vid behandlingen se avsnitt 12.10 och inspektionensna om om
tillsyn och befogenheter i övrigt se avsnitt 12.14.l.3 givetvis gälla. Ge-

material kring aktuella behandlingar finns samlade hos fåtalatt ettnom nu
forskningsetiska kommittéer, kan inspektionen enkelt få överblick.en

får vidare förutsättasDet inspektionen och de forskningsetiskaatt
kommittéema regelbundet samrådet med varandra på lämpligt sätt, t.ex.

återkommande konferenser eller seminarier frågai persondata-genom om
skyddet och samråd vid behov sker med andra berörda myndighe-att även

Riksarkivet. Inspektionen bör givetvis följa utvecklingen påter, t.ex. noga
område och,detta det visar sig nödvändigt, initiativ till de författ-taom

ningsändringar de ytterligare erfarenheterna kommittéemas hante-som av
frågorring dessa kan föranleda.av

skall, också tillsättasDet parlamentarisk utredning försagts, attsom en
den forskningsetiska verksamheten. Frågornagöra översyn kommeraven

således den framtiden fåinom ordentlignärmaste genomlysning. Detatt en
möjligt resultatet kommer bidraär översynen till denatt att attav ge

forskningsetiska ytterligaregranskningen stadga och den viktiga fråganatt
det allmännas medverkan och inflytande uppmärksammas. I fallvartom

kommer underlag för förnyadekunnaöversynen övervägandenettatt ge
de forskningsetiska kommittéemas medverkan vid prövningenom av

forskningsprojekt innefattar behandling personuppgifter.som av
Med forskningsetisk vårtkommitté i förslag sådanen avses en

kommitté eller liknande de kommittéer inämntsmotsvararsom som av-
snitt ll.3.3. bör emellertidDet inte föreligga något hinder prövningatt av
andra forskningsetiska kommittéer, anslutna exempelvis till privata stiftel-

finansierar forskning i betydande omfattning, tillmäts be-ser, som samma
tydelse. förutsättning börEn det i sådan kommitté sitter företrä-attvara en
dare för både allmännadet och forskarsamhället. sådanaHur kommittéer
skall bör inte särskild utredning regleras i lag, eftersom detutses utan är
fråga frivilligt upprättade och förhållandena kan skiftande.om organ vara

kommer ocksåDet inom kort inledas den forsknings-översynatt en av
etiska verksamheten. Om den här förordade lösningen i dagsläget framstår

alltför löslig, bör kräva godkännande Datainspek-övervägas att ettsom av
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betydelse härtillmätas denprövning skallkommittésförtionen att somen
förhandsgransk-krävaalternativ tillkanföreslås. Detta attett annarsvara

prövningsamtyckeregisterforskning närDatainspektionenning utanavav
kommittéema.forskningsetiskaetableradenågon degjortsinte avav

forskningsetisk kommitté inågon definitiondaginte ifinnsDet av
dock1962:701läkemedelsförordningen§ nämnslagstiftningen. I 14 c

förutsättningforskningsetisk kommittéregionalfrånyttrande som enen
påbörjas Vi detfåläkemedelsprövning skall ärkliniskför attatt anser

ändamålsenlig definitiondefinition. Enini lagtextenvärdefullt taatt aven
sådant särskilttorde Ettkommittéerforskningsetiskade vara:som avses

såvälfrågor företrädare förharforskningsetiskaprövningför somavorgan
ellertill universitetoch knutetforskningenallmänna ärdet ett ensomsom

omfattningbetydandeinstans inågoneller tillhögskola som meraannan
forskning.finansierar

lagtextenEn iavvägningsnorm11.6.3.4

godkännandetillräckligt med regeldet intemeningvårEnligt är avomen
förnågon garantien kommitté. finns nämligen inteforskningsetisk Det att

behandla känsligakan befogatforskning där detvetenskapligall attvara
forskningsetisknågonsamtycke kanpersonuppgifter prövasutan av

befogatområdet detkanrenodlat statistiskapå detoch att-kommitté, vara
statistiken påofficiellalagregleradeden särskiltområdet förutanför -

personuppgifter.känsligabehandladetta sätt
sig förhållande-forskning bör detvetenskapligBeträffande röra ettom

eller anledning inte kanproj ektantal prövasvis begränsat en annansom av
Beträffande den medicinska forskningenforskningsetisk kommitté.av en

forskningsetiskmedbedömareverkar de flesta att systemetense om
forsk-övrigheltäckande. Vi har beträffandei detgranskning närmasteär

personuppgifterforskningen medandelpå hurförsökt redaning storta av
prövning.forskningsetiskmöjlighet tillbedrivastänkaskani dag utansom

det. Defå uppgiftersig omöjligt framemellertid visatharDet att omvara
del.varierarochbedömare osäkraolika gjortuppskattningar är ensom
fråninuppgifter hämtasmångaregisterforskningsprojekt, därEgentliga

granskatsundantagslöst hadock såtorderegister,befintliga gott avsom
självforskaren upprättarMindre register,forskningsetisk kommitté. som

258 högskolans möj-angående1993:100högskoleförordningenJämför kap. 13 §3
prövningen.forskningsetiskaför denbetaltligheter att ta
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begränsat antal undersökningspersoner under forskningspro-övert.ex. ett
jektets gång, kan emellertid förekomma ha granskats forsknings-utan att
etiskt.

Någon alternativ prövningsinstans för de projekt i dag inte har till-som
gång till granskning forskningsetiska kommittéer har vi inte lyckatsav
finna.

Med forskningvetenskaplig här i första hand den verksamhetavses
bedrivs vid etablerade institutioner, såsom universitet och högskolorsom

forskningsinstituteller privata, väletablerade Släktforskning faller
natur250;utanför, liksom forskning privat det måste finnasannan av mera

samhällsintresse forskningen bedrivs och den måsteett att veten-av vara
skaplig i någon mening.

det gäller detNär renodlat statistiska området, täcks registerhante-
ringen beträffande den allra väsentliga statistiken redan särskildmest av
lagstiftning. kanDet emellertid finnas så starkt samhällsintresseett att

statistik framställs bör tillåtaäven det intrång i den enskil-attannan man
des personliga integritet behandling känsliga personuppgifter utansom av
samtycke framställningDen statistik detutgör. kan frågaav som vara om
torde så uteslutande utföras myndigheter, kanske främst Sta-gott som av
tistiska centralbyrån. behandlingDen känsliga personuppgifter förav
framställning statistik privata företag utför, för opinions- ellert.ex.av som
marknadsundersökningar, bör liksom i dag regel grundas påsom sam-
tycke.

sagda lederDet fram till slutsatsen lagtexten också bör innehållaattnu
avvägningsnorm enligt vilken behandling samtycke känsligautanen av

personuppgifter för forskning och statistik tillåten samhällsintressetär om
behandlingen klart det integritetsintrångväger behandlingenöverav som

kan innebära. Avvägningen får här i första hand den myndighetgöras av
eller ansvarig för behandlingen med riskär för vid felbe-attannan som en
dömning drabbas sanktioner, främst skadestånd. Vi har nämligen inteav
lyckats finna någon lämplig, fristående instans skulle kunna görasom av-

259 Se SOU 1993:10 för198 något utförlig beskrivning vilka verksam-s. en mera av
heter kan Också den forskning pensionerad professor kan be-som avses. som en-
driva får regel betraktas sådan etablerad verksamhet, ävensom som en om pro-
fessorn inte längre knuten till institution.någonär

260 Jämför beträffande privat undersökningsverksamhet inte forsk-ansettssom som
RÅning 1994 ref. 75 frilansjournalist skulle skriva bok nazistert.ex. som om

och regeringsbeslut 1988-03-17, dnr 88-573 nazistregister skulle användassom
vid föreläsningar m.m..
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statistikområdetpåmyndigheterfallen.de enskilda Deivägningen som
får förutsättascentralbyrån,Statistiskafrämstavvägningen,kan ha göraatt
skall givetvisInspektionenDatainspektionen.samråd medha näraett

vi-Såsom berörsbehandlingar.avseddatillsynockså ha överutövaatt nu
skyldighetobligatoriskinförsockså detföreslår vifölj andei detdare att en

Datainspektionen.behandlingar tillaktuellaanmäla allaförvägiatt nu
vibeaktas ställerskulleDatalagsutredningenfaktorerDe angavsom

den helhetsbedöm-således vidbörhuvudsak bakom. Manisagtsomoss
ellerforsknings-beakta bl.a.intresseavvägningenvidskallning görassom

behand-säkerheten vidpersonuppgifier,vikt, behovetstatistikprojektets av
hämta indet skulletidsödandeellerkostsamthur attlingen, sam-varapass
begärdeskadasenskilde skulle kunnamån denvadtycke, i sam-om man

förrycka under-skulle kunnaenskildekontakt med denochtycke enom
infor-också beaktasintresseavvägningen skallVidsökningsresultatet. om

anslag ellerviatill de berörda,lämnasnågon formimation t.ex. annonser.
kunna lämnas. Avsådan informationåtminstonebörflesta fallde allraI
vad mån denframgår frågan iavsnitt 11.6.6anförs ivad ävenatt somsom

intresseavvägningen.skall beaktas vidbli strukendet skall habegär rätt att
så utförliga regler i lag-nödvändigt hamening intevårenligtDet attär

medräcker vi detföreslog.Datalagsutredningen Dettexten ser ensomsom
kortfattat adekvatpåi lagengrundläggande regel sätt ut-ett germensom

i lagenAvvägningsnonnenskall ske.intresseavvägningför dentryck som
områdenpå särskildaföreskrifterpreciserassedan kunnabör somgenom

Datainspektionen. Häri-efter delegation,eller,regeringenmeddelas avav
ytterligareenskilda fallenavvägningen i deharfår de göraattsomgenom

framgår med erfor-tillämpning virestriktivavägledning. Den avsersom
fårpersonuppgifter be-känsligaregel i lagenderlig tydlighet attomav en

be-statistikändamål samtycke baraochhandlas för forsknings- utan om
genomförsprojektetsamhällsintressetnödvändig ochhandlingen är attav

personliga in-intrång enskildasotillbörligt iden förklart riskväger över
sådanvi dåMed projektinnebära.projektet kan äventegritet avsersom

årligen, dvs. vadåterkommande,skerstatistikframställning t.ex. somsom
statistikprodukt.kallasbrukar en

och för sigvi ianförs i avsnitt 12.12.med vadenlighetI attansersom
Datainspektionen förbehandlingar tillanmälai förvägskyldigheten att

Vår uppfattningtill minimum.bör begränsasförhandskontroll ärett
får kännedom ochDatainspektionenemellertid det så viktigtäratt att om

statistikprojekt där känsligaforsknings- ochkan kontrollera alla de person-
god-och projektet harbehandlas samtyckeuppgifter skall attutan utan
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känts forskningsetisk kommitté, dessa behandlingar alltid börattav en
anmälas i förväg till Datainspektionen för förhandskontroll. Såsom anförs i
avsnitt l2.12.2.5 innebär vårt förslag det i persondatalagen inatt tas ett
bemyndigande för regeringen besluta sådan anmälningsskyldighet;att iom
själva lagförslaget alltså inte in några bestämmelsertas vilka behand-om
lingar skall omfattas skyldigheten. Vi föreslår regeringensom attav ge-

förordning inför anmälningsskyldighet nämnd innebörd förnom en av nu
avsedda fall. Anmälningsskyldigheten bör omfatta såväl automatiska som
icke automatiska behandlingar.

11 .6. 3.5 Förhållandet till internationella regler

Den föreslagna lagregeln sådant tillåtetutgör undantag frånett det princi-
piella förbudet behandling känsliga personuppgifter förmot viktigtettav
allmänt intresse i artikel 8.4 i EG-direktivet; undantaget måstesom anges
dock, enligt artikel 8.6, anmälas till kommissionen. Undantag får göras
bara under förutsättning lämpliga skyddsåtgärder. Bland deannatav

Sekretessreglerstränga regelmässigt gäller vid behandling för forsk-som
ning och statistik får sådana lämpliga skyddsåtgärderutgöraanses som av-
ses.

Behandling för forskning och statistik sådana personuppgifter rö-av
rande brott i artikel 8.5 får, enligt vårt förslag se avsnittsom avses
12.5.3.4, utföras bara myndighet, Brottsförebyggande rådet.t.ex.av en
Anses det nödvändigt med behandling sådana uppgifter i privat verk-av
samhet, kan regeringen eller Datainspektionen, också enligt vårt förslag,
dock föreskrifter tillåta behandlingen. Sådana föreskriftergenom torde be-
höva anmälas till kommissionen enligt artikel 8.6.

Enligt artikel 11.2 i EG-direktivet behöver information inte lämnas när
uppgifter hämtas från håll de registrerade,änannat utlämnandetom av
uppgifterna uttryckligen föreskrivs i författning. Enligt punkt 4.4 i Europa-
rådets rekommendation bör det inte krävas samtycke uppgifternär lämnas

från privat eller offentligtut förett forskningsändamål i enlighetorgan
med lagstiftning. bådaI nämnda fall krävs det finns lämpligaattnu
skyddsåtgärder.

börDet enligt vår mening med hänsyn till de internationella reglerna-
i persondatalagen uttrycklig regeltas personuppgifter fåratten om-

lämnas för användas i sådana forsknings-ut ochatt statistikprojekt ärsom
så viktiga behandling känsligaatt personuppgifter tillåtenärav utan sam-
tycke. Regeln medför den forskare eller statistikeratt i enlighet medsom
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registreradehåll depersonuppgifter från något äninregeln hämtar annat
där-sin behandling;registreradeinformera deautomatiskt behöverinte om

tillämpningellergranskningenforskningsetiskadenkan av av-emot en
tidigare leda tillvadenlighet medlagtexten iivägningsnormen sagtssom

fråga någonintedäremotinformation måste lämnas. Det äratt om ny
såledesföretag kan själv be-privatenskilda.uppgiftsskyldighet för Ett

forskning ellerför statistik.lämnaspersonuppgifter skall utstämma om
mån något följeri dendet allmännagälla fördock inteRegeln bör annat av

sekretessbestämmelser regel-deBlandsekretesslagen. strängaannat som
statistikverksamhet fårochforsknings- utgöragäller inommässigt anses

regler-krävs enligt de internationellaskyddsåtgärderlämpligasådana som

na.

personuppgiftericke känsligaBehandlingl1.6.4 av

förpersonuppgifterbehandling icke känsligamening börvårEnligt av
före-i dende allmänna bestämmelsernastatistik reglerasochforskning av

behandling förrimligtnämligen intepersondatalagen. Detslagna är att
ochsamhällsintressestatistik, kan haforskning och stortett som re-som
underkastadskallmycket sekretess,sker undergelmässigt sträng vara

behandlingföretagsgäller för privatavadreglersträngare än t.ex. avsom
personuppgifter.känsligaicke

samtyckebehandlaspersonuppgifterEG-direktivet fårEnligt utan om
allmänt in-arbetsuppgiftutföranödvändig förbehandlingen är att en av
sådant all-får regelforskningVetenskaplig utgöra etttresse. ansessom

myndigheter.statistik framställsdenliksomintresse,mänt som av
personuppgifter förföretags behandlingprivataIbland kan attäven av

intresse.sådan arbetsuppgift allmänt Destatistikframställa avvara en
samhällsfrågor utförsavseende aktuellaopinionsundersökningar som av

arbetsmarknadsorganisationemasexempel, liksomsådana företag är ett
företags be-fall kan privatalönestatistik. vissabl.a. Iframställning av

statistik ocksåframställapersonuppgifter förhandling att varaansesav
EG-direktivet föreskriver.sådan intresseavvägningtillåten efter somen

privata undersök-statistik deframställningHuvuddelen den somavav
samtycke,dock ske eftersig tordeningsföretagen t.ex. attägnar genom

enkät ellersedan frivilligt besvararfår information ochenskildeden enen
telefonförfrågan.

Även forskningpersonuppgifter förbehandlingenavsikten ärnär att av
inledningsvisaktuelltdet bliske med samtycke kanstatistik skalloch att
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utnyttja möjligheterna behandla icke känsliga personuppgifteratt utan
samtycke. kunnaFör hämta in samtycke från deatt skallpersoner som
undersökas det nämligen ofta nödvändigtär för utskick eller telefonför-att
frågningar personregister innehållerupprätta de berördaett som personer-

adress och telefonnummer. börDet betonas sådantattnas namn, ett
förregister inte får byggas på sådant känsliga uppgiftersättett attupp
kan hänföras till de registrerade. I vissa fall kan rubriken på registerett
avslöja känsliga uppgifter dem där,är uppgif-ävenupptagnaom som om

bara innefattar och adress. Deterna avböj medverkannamn personer som er
måste naturligtvis strykas omgående registret, medan uppgifter så-ur om
dana samtycker till medverka kan föras tillatt över sär-personer som ett
skilt forsknings- eller statistikregister där ytterligare uppgifter kan registre-

eventuell bortfallsanalysEn får inte på detgöras uppgiftersättet attras. om
de avböjt medverkan eller inte kunnat nås registeras ipersoner som ett
manuellt register eller med hjälp automatisk databehandling.av

11.6.5 Betydelsen ändamåldet för vilket uppgifternaav
samlats in

1 Inledning1

denFör skall forska eller framställa statistik kan det ofta ratio-som vara
nellt och förhållandevis billigt använda redan insamladeatt personuppgif-

för forskningen eller statistiken. Uppgifterna kan hater samlats in för t.ex.
administrativa ändamål eller för något forsknings- eller statistikpro-annat
jekt. kan härMan skilja mellan huvudfall:tre

Personuppgifter har samlats in för administrativa ändamål skall0 som an-
vändas den persondataansvarige själv för forskning och statistik,av t.ex.
för följa verksamheten.att upp
Personuppgifter har samlats in för administrativa ändamål skall0 som
lämnas till någon för hos denne användas for forskningut ochattannan
statistik.
Personuppgifter har samlats in för forsknings- eller statistikän-ett0 som
damål skall användas för sådant ändamål.ett annat

I samtliga angivna fall skall personuppgifterna alltså användas för någotnu
ändamål det för vilket de ursprungligenän samladesannat in. bör på-Det

pekas uppgifter givetvis kan samlas in för flera ändamålatt samtidigt, och
våra överväganden i detta avsnitt inte det oproblematiska fallet deattavser
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följande be-detförfaringssätt. Isådanttillsamtycktregistrerade har ett
rubriker.skildaunderfallenangivnahandlas de tre

fall därberörakortanledningemellertid annatettdet attfinnsFörst
uppgifternavilketdet förändamålför änanvändspersonuppgifter annatett

in församlatspersonuppgifterfalletdetgällerin. Det attsamlats som
ochforskningändamålnågot änföranvändsstatistik annatochforskning

enskilda.beröråtgärdervidtaförstatistik, attt.ex. som

används förstatistikochforskningPersonuppgifter för att11. 2
enskildabetrajfandeåtgärdervidta

fårstatistikochforskningförinsamlatsharPersonuppgifter re-somsom
statistik, eftersomforskning ochändamålför andraanvändas äninte engel

statistikän-ellerforsknings-med detoförenligklartanvändningsådan är
saksamlades in; ärursprungligen attuppgifternavilketdamål för annanen

föranvändaskanstatistikeneller attforskningenkunskapden gersom
emeller-fall kanvissaenskilda.beträffande Iochsamhälletiåtgärdervidta

forskning ochanvänds förin ellersamlats sta-harpersonuppgiftertid som
registrerade.beträffande deåtgärdervidtaföranvändastistik att

personuppgifternasåupplagtforskningsprojekt attkanIbland ett vara
fårprojektsådantenskilda.rörande Ettåtgärdervidtaföranvändasskall att

haruppgifterlämnatenskildadebaragenomförasemellertid sam-somom
samtyckeforskaredet.251 tillåtetalltså inte utanbörDet atttilltyckt vara

i forsk-fördessaanvändasedanförregisteruppgifter attin atthämtar -
registrerade.beträffande deåtgärdervidtaeljestningssyfte eller

användabefogatdockdetundantagsfall kan attvissaI person-vara
förstatistikochforskninganvänds förellerinsamlatsharuppgifter som

forskarefalletdetexempelregistrerade. Ett är attde somenatt varna
någonochmedicinintagmellansambandmisstänktundersöker ett av en

samband ochsådantfinnsfaktisktdetupptäcker ettsjukdomallvarlig att
fåttharregistreradederegisteruppgifter föranvänderdärför att somvarna

behand1ing262 Ettfåsig ochundersökalåtade kansåmedicinsådan att
hardeföranvändsstatistikregister attexempel är när somett varnaannat
kanbehandlingsådanfel.allvarligt Ensig havisarköpt ettapparat somen

statistikändamål förellerforsknings-med deoförenligrimligeninte anses

ipunkt 30261 ochrekommendationEuroparådetsistycketandrapunktJämför 4.1
därtill.förklaringarna

262 1191989:74i SOUfallockså detSe nämns s.som
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vilka uppgifterna ursprungligen samlades in. finnsHär det också anledning
peka på behandling känsligaatt att även personuppgifter tillåtenärav en-

ligt EG-direktivet behandlingen nödvändig förär skydda vitala in-om att
hos den registrerade.tressen

Såsom framgår vad anförs i avsnitt l2.4.6.3 föreslår vi det iav som att
persondatalagen in bestämmelsetas personuppgifteratt be-en om som
handlas för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål får användas
för vidta åtgärder beträffande den registreradeatt bara den registreradeom
har lämnat sitt samtycke eller det finns synnerliga skäl med hänsyn till den
registrerades eller någon vitala intressen.annans

1 3 Verksamhetsstatistik

Om persondataansvarig på laglig grund redan behandlar personuppgif-en
för administrativa ändamål, börter han ellert.ex. hon vidare kunna fåutan

använda uppgiftema också för själv framställa statistikatt eller själv be-
driva vetenskaplig forskning. någonAtt använder uppgifter, han ellersom
hon redan har använda förrätt vidta åtgärderatt beröratt t.ex. som en en-
skild, också för framställa siffertabelleratt kant.ex. inte innebäraanses
något ytterligare intrång i den personliga integriteten. Den persondata-
ansvarige bör ha den enligträtten Europarådets rekommendation punkt
4.3, och enligt EG-direktivet skall behandling personuppgifter fören av
statistiska eller vetenskapliga ändamål inte oförenlig med de ända-anses
mål för vilka uppgifterna ursprungligen samlades in artikel b.6.1 så-En
dan tillämpning också praxis.253stämmer medöverens nuvarande

1 5.4 Personuppgifter för administrativa ändamål lämnas utför
forskning och statistik

För reglera uppgiftsbehandling för forskningatt och statistik kan man
principiellt gå två Man kanvägar. reglerasett antingen tillgången till per-
sonuppgifter, dvs. i vilka fall uppgifter får lämnas för forskning ochut sta-
tistik från någon den registrerade själv,än eller i vilka fall självaannan
behandlingen uppgifterna för forskning och statistik tillåten. Regler-ärav

riktar sig i det första fallet till den skall tillhandahålla uppgifternana som
och i det andra till de skall utföra den behandlingsom attman avser reg-
lera, dvs. till de persondataansvariga forskarna och statistikema. Som har

263 Se 1994/95:200 13.t.ex. prop. s.
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denvi valt vägen,föregående hari detvad senareframgått sagtssomav
uppgifterstatistikochforskningförbehandling somreglerat när avdvs.

huvudpå ärfått tagethar överpå någotstatistiker sätt tagellerforskare
Forskareframkomligaenda vägen.denövrigtförtordetillåten. Det vara

källorsådanafrånpersonuppgifter ävenkommakanstatistikeroch
tidningsartik-fråndemhämtapersondatalag,omfattas t.ex.inte enavsom

myndighetsarkiv.ellerlar
behandlingockså nämnts attEG-direktivet per-avsenareensomanger

skalländamål intestatistiskaellervetenskapligaför ansessonuppgifter
in.samladesursprungligenuppgifternavilkaändamål förmed deoförenlig

någontillpersonuppgifterpersondataansvarig lämnar uttillåtaAtt att en
får såledesstatistik,ochforskningfördenneanvändas ansesatt avannan

behandlingendensak ärEG-direktivet; attmedförenligt senareannanen
materiellademedenlighettillåten ibarastatistikem ärellerforskarenhos

information.reglernainbegripetdirektivet,ireglerna om
uppgif-behandlingensjälvaväldetalltså närVår slutsats avär att -
särskildnågonbehövsinteregleratsstatistik harochforskningförterna -

haruppgifterstatistikochforskningförutlämnandet somreglering avav
vadändamål;administrativaändamål,andraför somin t.ex.samlats av

internationellatillhänsynframgår vi,l1.6.3.5avsnitt reg-i attanförts av
förfâr lämnaspersonuppgifter attutregeluttrycklig attföreslårler, omen

någotintestatistikprojekt, annatochforsknings-viktigareianvändas om
sekretesslagen.följer av

återanvändsstatistik iochforskningför ettPersonuppgifter5I
projektannat

vetenskapliga ellerförbehandlinginnebärEG-direktivet nämnts att ensom
personuppgifternatillåten ävenändamål bör ur-statistiska omanses

tillåtasåledesverkarDirektivetändamål.andraförinsamlatssprungligen
statistik-ellerforsknings-visstförinsamlatspersonuppgifter ettatt som

projekt.sådantanvänds iprojekt annatettsenare
fall,för dettaregelocksådetfinnsrekommendationEuroparådetsI en

4.2.punktbehandlingtillsamtycktharregistreradedegäller när ensom
projekt,behandling inomviss etttillsamtycktharregistreradedeOm en

intedetprojekt baraianvändasvidare annatettpersonuppgifternafår utan
Är pådetsyfte.ochgällersåvittförstafrån det natursigskiljerväsentligt -

interegistreradeantaletdetförflutit ellertid storadengrund -somav
lämnadefår desamtycke,inhämtaimpracticab1e nytt per-möjligt att
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sonuppgiftema ändå användas i det projektet i enlighet med skyddsåt-nya
gärder i nationell lagstiftning. förklaringarnaAv punkt 32 framgår att
reglerna inte gäller de registrerade förenär samtycket har informerats om

uppgifterna kan användas också för andraatt ändamål och avvägningenatt
i fråga under vilka villkor återanvändning uppgifter tillåten kanom ärav
överlåtas något specialorgan inom forskarsamhället.t.ex.

Som framgått föregåendenärmast avsnitt har vi valt direkt regle-av att
i vilka fall behandling för forskning och statistik tillåten.är Regleringenra

bl.a. känsliga personuppgiftergaranterar kommeratt behandlasatt utan
samtycke bara i de fall där det finns starkt samhällsintresseett behand-av
lingen intrångetväger i denöver personliga integriteten.som Det proble-
matiska fallet här det Europarådetsär rekommendation berör.som

denNär enskilde frivilligt har samtyckt till uppgifter används baraatt
i visst forsknings- eller statistikprojekt,ett det givetvisär regelsom
oacceptabelt det förtroende den enskildeatt har visat forskaren ellersom
statistikem kränks uppgifterna används föratt helt projektgenom ett annat
med väsentligt annorlunda inriktning och syften. Detta kan med fog upp-
fattas betydligt intrång i denett värre personliga integritetensom än när
uppgifter lämnats för administrativa ändamål, dvs. medsom vetskap om

de kommer användas föratt vidta åtgärderatt beträffandeatt uppgiftsläm-
används för under mycket sekretessatt sträng framställanaren, t.ex. ano-

siffertabeller.nyma
Enligt vår mening den regleringär vi har föreslagit för behandlingsom

samtycke känsligautan personuppgifter tillräcklig i dessaäven fall.av
Bara det de skälnär i Europarådets rekommendationav som anges är- -
omöjligt hämta in samtycke kanatt detett nytt huvudöver övervägastaget

tillåta behandlingen enligt denatt avvägningsnorm vi har föreslagit.som
Och med hänsyn till det intrång i den personliga integritetengrova som en
kränkning gång lämnatett samtycke skulle innebära det svårtav en är att
tänka sig fall där avvägningen skulle kunna utfalla till förmån för åter-en
användning uppgiftema. kanDet emellertid inte helt uteslutasav detatt
kan finnas undantagsfall där samhällsintressetextrema projektetattav ge-
nomförs ändå kan Någotväga absolutöver. förbud återanvändning imot
dessa fall bör därför inte införas. forskningsetiskaDe kommittéema, vilka
bl.a. allmänhetensvärnar attityd forskningen, har, såvittgentemotom vi
erfarit, eller till och med ännu inställningsträngare i dessasamma frå-- -
gor.

Det bör tilläggas det riktiga förfaringssättetatt i avsedda fall givet-nu
vis de enskildaär i samband medatt samtycke hämtas in föratt visstett
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ochprojektandraföranvändasfårocksåuppgifternatillfrågasprojekt om
så kommerförutsättaskanDet attinnebära.kandettavadinformeras om

förutsegårdär detfalli de attfortsättningeniutsträckningökadiskeatt
iproblemenvilketåteranvändas, gör attkommakanuppgifterna attatt

med tiden.mindreblikommerpraktiken att

Strykningsrätt1.6.6l

påsiggrundarstatistikochforskningförbehandlingen sam-därfalldeI
skälnågotbehövagivetvisregistrerade attutanden angebörtycke, --
sådantuppgifter. Iytterligarelämnaochsamtycket vägraåterta t.ex.kunna

behandlas. Denfåinteregistreradedenuppgifterytterligarefall bör om
så-harekommendationEuroparådetsenligtövrigtför enskallregistrerade

fort-avböjaskälnågrabehövaochhelst attutan angedan närrätt att som
medregistreratsredan haruppgifter3.2. Depunktmedverkan somsatt

behand-fåfortsättningsvisvår meningenligt ävensamtycket börstöd av
informa-ochbeskedpålitakunnabörregistreradedenvälLikalas. som

påsigförlitakunnadenne ettbörpersondataansvarige, sam-från dention
be-önskvärtfrivilligt. Det är attlämnatregistrerade hardentycke som

möjligastatistik ioch störstaforskningförpersonuppgifterhandling av
medenskildeför den attochsamtycke, rättpåbyggerutsträckning en

skullesamtyckelämnatgångtillbakaverkan kunna ettretroaktiv ta en
ochforskarededrabba sta-svåröverskådligt sättocholyckligtpåbara ett

där-uppgifter;lämnadefrivilligtutifrånprojektplanlagt etttistiker som
harintedeuppgifter ännumedräknaprojektansvariga attdefår somemot

ellersamtyckeåtertagetgrunduteblikommatill kantillgång attfått av
ihellerinteupplysts,såvittförekommer,händelser. Detoförutseddaandra

efterinhämtatsharuppgifterföreskriverDatainspektionen att somdag att
ochsigångrarefterhand tarregistrerade idenstrykasskallsamtycke om

samtycket.tillbaka
g påskall haregistrerade rätt attdemånvadihärsvåra frågan ärDen

samtycke.tillåtenbehandlingen är utanfall däri debli struknafåbegäran
lagstiftningennationellai denEG-direktivet;enligtintekrävssådan rättEn

strykningsrätt.någonfinnsintedetföreskrivasnämligen attdetkan
ochforskningförpersonuppgifter sta-känsligaickebehandlingVid av

tillämpaskunnauppgiftsbehandlingförreglernaallmännadetistik bör
förrimligtinte attnämligen, sagt,hänseende. Det ärdettai somäven

behandlingdenförregler änföreskriva strängarestatistikochforskning
fort-näringslivet. Iprivatadetinomtjänaförskefår att pengart.ex.som
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sättningen berörs därför bara frågan strykningsrätt vid behandlingom utan
samtycke för forskning och statistik känsliga personuppgifter.av

Datainspektionen har på år börjat föreskriva sådansenare stryk-en
ningsrätt för de registrerade fall.254i vissa Det gäller forsknings-när ett
eller statistikregister inte grundar sig på samtycke, där inspektionenmen
föreskriver information ändå skallatt lämnas, i tidningar.t.ex. Regeringen
har dock i de fall överprövats upphävt föreskriftensom strykningsrättom
med hänvisning till det samhälleligaatt intresset statistiken byggerattav
på tillförlitligt underlagett har vägt denän enskildestyngre intresse attav
kunna få strukna.255uppgifter

När behandling känsliga personuppgifter för forskning ochav statistik
skall tillåten samtycke enligt vårtutan förslag, finnsvara det starktett
samhällsintresse personregistreringen kommeratt till stånd.av Det torde
då också oftast så viktigt registreringenatt tillräckligtår fullständigvara

någon generell strykningsrättatt inte kan införas. En ovillkorlig stryk-
ningsrätt kan forsknings-göra elleratt statistikunderlaget blir så otillförlit-
ligt resultaten inte kanatt användas. Blir detta fallet, har den personregist-
rering skett varit förgäves och således inneburitsom onödigt intrångett i
den personliga integriteten.

I vad mån strykningsrätt kan tillåtas måsteen naturliga skäl bedö-av
med utgångspunkt i varje enskilt projekt.mas Det svårtär någraatt ge ge-

nerella riktlinjer för bedömningen. Risken för projektetatt måsteäventyras
i varje enskilt fall vägas det intrång i denmot personliga integriteten som
det innebär känsligaatt personuppgifter någon behandlas dennesom mot
uttalade vilja. En utgångspunkt måste den enskilde inteatt har rättvara att
få bli struken detta skulle kunna äventyra forsknings-om ellerett statistik-
projekt har så viktigt behandlingansetts känsligasom att personuppgif-av

tillåtitster samtycke.utan
fårDet förutsättas denatt för forsknings- ellerettsom stati-ansvarar

stikregister frivilligt tillgodoser begäran få bli struken iatt de fallen om
där detta kan ske risk för projektet.utan Bekvämlighetsskäl och tekniska
svårigheter bör inte kunna få åberopas för vägran stryka, bara för-atten

264 I regeringsbeslut 1986-06-26, dnr 85-3142, diskuterade regeringen frågan om ensådan strykningsrätt borde föreskrivas i stället för informerat samtycke, fannmen
sådanäven föreskriftatt skulle minska registretsen användbarhet på otillfreds-ett

ställande sätt.
265 Se regeringsbeslut 1993-10-28, dnr 93-1779, och 1996-03-14, dnr Ju 95-1963 och

Ju 95-2100.
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inteuppgiftsbehandlingenförriskenmed atthar görahållanden attsom
resultat.tillförlitligakunnakommer att ge

frå-därinföralämpligt ett systemdet attärsärskilt övervägtharVi om
nå-kanstrukenfå bli prövashaskallregistrerad rätt att avvissenomgan
detdomstol. EftersomvidellerDatainspektionen,myndighet, t.ex.gon

behövsprövningsådanfall därmångasärskiltförekomma entordeinte
fåförenskilde harskäl den attvilkaaktuellt vägakan attdå detoch vara

för sigi ochordningsådankantalarskälde emot,struken enbli mot som
fall därvarjeprövningsärskildmedordning enändamålsenlig. En avvara

framstårtillgodosettsharintestrukenfå bliregistrerads begäran att
enskilda.deochsamhälletföroch kostsamkrångligganskaemellertid som

intedet ärinförasinteordningsådandärförbör ommeningvårEnligt en
föreslårvireglertill dehänsynmed omVi harnödvändigt. somabsolut

forskningförpersonuppgifterkänsligasamtyckebehandling utan avnär en
nöd-det intefunnit ärtillåtenskall atthuvudstatistik tagetoch över vara

ordning.sådaninföravändigt att en
i vadfråganbörgranskningenforskningsetiskadenmed omsambandI

kunnaprojektvisst tasbeträffandeskall finnas ettstrykningsrättmån en
medgenomförandeprojektetsförriskernakonkreta endeDå kanupp.

forskningsetiskadenvillkorbelysning. Deallsidigfåstrykningsrätt somen
skallstrykningsrätt, sagtfrågaiställt somharkommittén t.ex. omupp,

Frågantillåten.skallsamtyckebehandlingen omför utan ansesföljas att
intresseav-denvidbeaktasalltiddet,vividare,börstrykningsrätt sersom

till-måstei lagtextenavvägningsnormendärfalli deskebörVägning som
bety-måstestatistikenellerforskningenSamhällsintresset varalämpas. av

intrång i denallvarligadet ganskatillåtaskall kunna per-fördande att man
behandlaspersonuppgifterkänsligainnebärdetintegriteten attsonliga som

sig detta.klartregistrerade motsätterdenatttrots
nödvändigtintedettill ärframkommitsammanfattningsvis attVi har

kanden rättenstrykningsrättbeträffande attutansärregleringnågonhaatt
käns-behandlingreglerna närföreslagnadeför avinombeaktas omramen

tillåten.skallhuvudsamtycke tagetöverpersonuppgifter varaliga utan

rättelseochRegisterutdrag11.6.7

EG-direktivet6.l-2punktrekommendationEuroparådetsSåväl som
in-statistikoch görsforskningfrågadet imedger13.2artikel att om
be-informationfåbegäranregistrerades rätt omi de attskränkningar

uppgif-felaktigaellerofullständigarättelseochuppgifter t.ex.handlade av
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I andra länder harter. det gjorts sådana inskréinkningar.266 Forsknings-
etiska utredningen föreslog det också i Sverigeatt skulle införas inskränk-
ningar i fårätten registerutdrag frånatt forskningsregister se avsnitt
11.3.4.

Bestämmelsen till registerutdragrätt i datalagen harom ansetts som en
de viktigaste i lagen. Genom den får denav rätten enskilde möjlighet att

kontrollera han eller hon registreradär och, såom fallet,är deattom re-
gistrerade riktiga.257uppgifterna är Rätten till insyn vidareär förutsätt-en
ning för den enskilde i praktikenatt skall kunna få felaktiga uppgifter
rättade.

De har förts framargument tillrätten registerutdragsom emot har gått
på dels det dyrtut för denäratt persondataansvarige lämna utdrag, delsatt
skyldigheten lämnaatt utdrag på individnivåatt i sig kan försämra integri-

tetsskyddet.
börjanI på 1980-talet gjordes vissa ändringar i 10 § datalagen i syfte

få ned kostnadernaatt för de registeransvariga inom främst det allmänna.
Det infördes då krav på begäranett utdragatt skall skriftlig ochom vara
undertecknas den själv.253registrerade Bakgrundenav det ansågsattvar

rättigheten utnyttjadesatt alltför flitigt; det fanns på den tiden särskilda
företag betalning agerademot ombud och hjälptesom många människor

utnyttja sinatt rätt de betydandegentemot registerförama.mest Det finns
andraäven exempel på antalet registerutdragatt och myndigheternas-

kostnader ökat kraftigt allmänhetennär på fått hjälpsättannat utnyttja— att
rätt.269sin
När det gäller kostnadsaspekten, bör det också nämnas ochatt var en

med stöd offentlighetsprincipen har rätt gratis fåav delatt uppgifterta av
sig själv myndigheter har registrerat.om Det finnssom dock skillnader

mellan tillrätten registerutdrag och till insynrätten med stöd offentlig-av
hetsprincipen. Skriftligt registerutdrag270 är enligt huvudregelnt.ex. gratis

gång år, medan den registrerade iblanden måsteper betala avgiften om

266 Inskränkningar har gjorts i Norget.ex. och Finland. Se vidare sou 1989:74 122s.med 23.not
267 se 1990/91 :60senast 56.prop. s.
268 se 1980/81 :20 Bilaga 1 13 ff.prop. s.
269 Se exemplet i SOU 1989:74 99 Statistiska centralbyråns kostnaders. för register-

utdrag tiodubbladesän kvällstidningnärmer publicerade talong fören begäranen
utdrag.om

270 Registerutdrag måste skriftligt, 1973:33 138 ochvara DIFS 1982:2.se prop. s.
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påuppgiftervill ha sinaoffentlighetsprincipenstödmedhonellerhan av
papper.271

tilltillgångfågratisenskildedenför attvår mening rättenEnligt är --
persondata-för dekostnadskonsekvensemaviktigsåuppgiftersina att

forskning ochförmed undantagbefogatdetinte göransvariga ensamma
registre-till deinformationlämnapå begäranförKostnadenstatistik. att

vidhäftarkostnadnödvändigbetraktasfårregisterutdragrade somensom
forskningförgällabördettaoch ävenpersonuppgifter,behandlingvarje av

statistik.och
sigföra medkanregisterutdraglämnaskyldighetenSynpunkten attatt
förfoghatyckasdäremotkan störreintegritetsskyddetförsämring aven

införapersondataansvarigatvinga de atti dagharSkyldighetensig. ansetts
finnsuppgifterallaframsökamöjligtdetrutiner att om engör somsom

behövts272, så-vidsärskiltskulle haintekanskenågotindivid, annarssom
individerenskildastatistik därframställningochregisterforskningdan av

måste vidareskyddsåtgärderoch andraKrypteringintressanta.inte är
rimlig tid.uppgifterna inomfå framföråsidoibland attsättas

persondataansvariga ipå dekravabsolutmåstemeningvårEnligt ett
påklartextpersonuppgifter ihanterakan klaradesig attoch för att avvara

behand-på medhållafåallsbör de intedetta,de inteKlararsäkert sätt.ett
krypterade elleranvändsuppgifterpersonuppgifter. Attling annarssomav

sådantpåläsbara sättmåsteibland attform göras ettavidentifieradi upp-
risker.innebäragivetviskanavslöjas,individerenskildagifter nyaom

personda-devi det,problem attpå detta är,lösningenMen snararesersom
begränsasäkerhetsåtgärdermed bättre änriskerna atttaansvariga möter

registrerade.för derättighetergrundläggande
lik-ellerkrypteringsvårigheterpraktiskadesakEn är att somannan

beaktas. Da-behövakanregisterutdragframställandetinnebär förnande av
registerutdraginnebarlagregelföreslog atttalagsutredningen t.ex. somen

baraframställasbehövaskullepersonuppgifterkrypteradebeträffande var
hu-enligt denkrävasskullevilketmånadsvis,förställetmånad ifjärde

påregelföreslogs.273 sådandelför ettVi attvudregel enegenansersom
utdragfå sittregistrerades intressesåväl den attbeaktarrimligt sätt av

271 13 §TF.2 kap.
arbetsgi-272 gäldenärensuppgiftenoch 81521990/912126Jämför omt.ex. s.prop.

kunnaskallmyndighetenförsökbar bl.a.gjordesutsökningsregister attivare
arbetsgivare.tillutdraglämna

273 ff.1993:10 427sou s.
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snabbt de praktiska svårigheter få fram utdragenatt högsom sä-som en
kerhetsnivå hos persondataansvarig forsknings- eller statistikinstansen kan
innebära.

I avsnitt 12.7.3 redogör vi för vårnärmare på för denrätten regist-syn
rerade på begäran få informationatt registerutdrag. Där framgår viatt

den persondataansvarigeatt bara bör skyldiganser använda deattvara
sök- och sammanställningsmöjligheter han eller hon faktiskt ochsom
rättsligt har tillgång till för lämna information tillatt de registrerade som
begär det; några sök- och sammanställningsmöjligheter vilkanya i sig-
kan innebära hot den personliga integritetenmot behöver således inte-
införas med vårt forslag. Har den persondataansvarige möjlighet göraatt
krypterade eller tillfälligt avidentifierade uppgifter läsbara påannars indi-
vidnivå, måste han eller hon således det och pågöra det läsbara materialet
använda tillgängliga sök- och sammanställningsmöjligheter.

Vi har alltså sammanfattningsvis funnit det inte finns tillräckligaatt
skäl för ha några särregler för forskningatt och statistik det gällernär de
registrerades på begäranrätt få informationatt registerutdrag. Inte heller
möjligheten för den enskilde få uppgifter rättadeatt bör inskränkas be-
träffande forskning och statistik; det måste givetvis intresse förettvara
alla berörda forskningen och statistikenatt bygger på riktigt grundma-ett
terial. Vi redogör för våra förslag i fråga rättelse i avsnitt 12.8.om
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Innehållet i den12 nya
persondatalagen

Lagstiftningstekniken12.1

därde delariEG-direktivetsavbildning textbör närautgöraLagen aven
särskildainteinnebörd,EG-gemensamhauttryck kananvända antas omen

princi-tillkoncentrerasLagstiftningskommentaremaförtalarskäl annat.
vidspelrumvisstEG-direktivetdelar därde ettochfrågorviktigapiellt ger

medanin i lagtexten,principer börochreglerGenerella tasgenomförandet.
detalj-utformaDatainspektionenochregeringen attöverlåtasbördet

områden.särskildaförreglering t.ex.

Allmäntl2.1.l

persondata-denviavsnitt 6anförs ivad attmedenlighet nyaI ansersom
avvi-ochanvisarEG-direktivet attstrukturfölja denbörilagen stort som

detfallfleratill det.skäl I ärsärskildafinnsdetbarabör närkelser göras
di-Omskrivningarförsökamening med göranågonheller attinte större av

lagtexttillämpningviddomstolarsvenskaeftersom somrektivets avtext,
ilagentolka överens-EG-direktiv hargenomförande atttillinförts ettav

EG-domsto-frågavid behovochinnebörddirektivetsmed rättastämmelse
de de-iinnebörden direktivetsOmskrivningar textdenlen rätta avom

skall hauttryckanvändavaritavsikten attkan ge-där det enlar attantas
auktoritativEG275 EG-domstolen ut-medinnebörd inom sommensam -

finnastill lagtexten274 anslutningdet iskalluppmärksammasskalldettabl.a.För att
och 18 §direktivetistycketandraartikel 32.1direktivet,till ahänvisning seen

PMStatsrådsberedningens1976:725författningssamlingsförordningen samt
ff.1996:4 22s.

innebörd.275 uttrycket EG-gemensamvi det kortareanvänderföljandedetI
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tolkare bör därför bara det finnsgöras särskildanär skäl för det, närt.ex.-
den officiella svenska översättningen direktivet inte helt rättvi-ärav
sande.276

EG-direktiv saknar i till traditionell svensk lagstiftningmotsats förar-
beten i egentlig mening. Så också fallet medär direktivet om personupp-
gifter. Ledning får främst sökas i det inledande avsnittet i direktivet och i
vissa protokollsanteckningar.

En konsekvens vad den svenska lagstiftningensagts attav som om
skall tolkas i överensstämmelse med EG-direktivet vadär anförs iatt som
de svenska förarbetena inte kan tjäna till ledning för rättstillämpningen på

det gällersätt inhemsknär lagstiftning.rent En auktoritativsamma som
tolkning det underliggande direktivet kan endast erhållas från EG-dom-av
stolen, efter det svensk domstol begärtt.ex. att s.k. förhandsavgö-etten

EG-fdrdraget.277rande enligt artikel i177
talarDetta för vi i vårt betänkande bör uppehållaatt främst vid föross

Sverige viktiga principiella frågor och sådana delar EG-direktivet därav
det finns visst spelrum för medlemsstaternaett vid genomförandet. deI fall
där det finns spelrum bör vi givetvis redovisaett motiven för den lösning

valts och på sedvanligt utarbeta författningskommentarsätt tillsom denen
inhemska reglering förordas inomrent för vad EG-direktivetsom ramen

tillåter. finnsDäremot det anledning för restriktiva medattoss vara mera
författningskommentarer till de delar den föreslagna lagstiftningenav som
ganska återger EG-direktivet. Anledningentroget härtill givetvis riskenär
för EG-domstolen kan kommaatt tolka direktivets bestämmelseratt på

vad vi harsätt än uttryck för i kommentarernaannat tillgett den föreslagna
svenska lagstiftningen.

detMen samtidigtär uppenbart det till dess EG-domstolenatt har-
hunnit utveckla sin praxis kan finnas behov vägledning förett stort av—
tillämpningen de svenska genomförandebestämmelserna. Ocksåav
regleringsekonomiska skäl kan tala för viss vägledning bör frånatt ges
svenska utgångspunkter. Utan vägledning i svenska förarbeten eller av en
expertmyndighet Datainspektionen kan det nämligen antas att snart sagt
varje persondataansvarig blir tvingad lägga ned kostnader påatt göraatt en

analys och tolkning de ganska bestämmelserna. Ges det där-egen av vaga
viss vägledning från officiellt håll vilkaemot förfaringssätt börom som

kunna användas, kan det flertalet persondataansvarigaantas väljeratt att

276 I avsnitt 3.1.2 finns allmän redogörelse för hur EG-direktiv skall införas.en
277 Jämför härtill och för det följande 1994/95:19 Del 1 528prop. s.
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Ochanalys.påkostnadernedläggabehöva egenråden enfölja attutan
uppnåskankostnadsbesparingdenkan ge-samhällsekonomiskt somsett

de instanser ärgångutförs baraanalysarbetet ansva-somavenatt -nom
kunnaskullekostnaderdeöverstigagenomförandet upp-för somriga -

felak-punktnågonanalysensigvisarefterhanddet i att varkomma om
enhet-blirpraktikeniSverigeitillämpningen merakommerHärtilltig. att

svensk tillämp-enhetligochhåll,officielltfrånvägledninglig engesom
sig.värde iharning ett

tillämpningenförvägledningpåförsökaskall avmån vi attvadI geoss
så-EG-direktivet äråtergerganskabestämmelser trogetföreslagnade som

Datainspektionenuppgift förviktigdetavvägningsfråga; ärattledes enen
uttryck förvidärde fallklart. Istår däremotvägledningochråd geratt ge

EG-direktivetfrånhämtatsbestämmelseföreslagentolkning somenaven
detta.markeratydligtförsöktvihar att

rikt-följandeefterlagstiftningenföreslagnadenutformaförsöktVi har att
linjer.

någotförtalarskälsärskildaintestruktur,EG-direktivetsiFölj stort om0
annat.

uttryck kananvändadirektivets närefterbildning textGör nära aven0
nå-förskäl talarsärskildainteinnebörd,EG-gemensamha omantas en

annat.got
tillförfattningskommentarerochmotivredovisningenKoncentrera av0

EG-direktivetdärdelarsådanafrågor ochviktigaprincipielltSverigeför
genomförandet.vidspelrumvisstlämnar ett

bestämmelseinnebördenuttalandentydligt görsnärMarkera enavom0
innebörd.EG-gemensamhakan antas ensom

eller preciserakanDatainspektionenRegeringen12.1.2
lagreglerna

huvudreglerantalEG-direktivetinnehåller ett somtidigare nämntsSom
tillåtenpersonuppgifter barabehandlingExempelvisinföras. ärmåste av

dessaflestaartikel 7. Deuppfylldaförutsättningar är avnågon sexavom
detförhållermotsvarandePå sätthållna.allmäntmycketförutsättningar är
detinföras, närmåsteprinciper t.ex.ochhuvudreglerandramedsig som

känsligabehandlinguppgiftsbehandlingen,på per-kravallmänna avgäller
anmälningsskyldighet.ochsonuppgifter
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Direktivet innehåller således generella regler behöver preciseras ochsom
konkretiseras för vägledning för deatt persondataansvariga ochge andra

har tillämpa reglerna. kanDetatt gällasom överväganden i vilkat.ex.om
konkreta fall

viktiga allmänna intressen det befogatgör känsliga0 att personuppgifter
behandlas det generella förbudettrots behandling sådanamot uppgif-av

artikel 8.4 ochter
den intresseavvägning kan ske enligt artikel0 f7 utfaller till förmånsom
för uppgiftsbehandling skall tillåtas.att

Såsom utvecklas inärmare avsnitt 12.12 vi det inte lämpligtatt äranser att
behålla omfattande och byråkratisktett tillståndssystem, där Datainspek-
tionen i varje enskilt fall beslutar behandling skall tillåtas och vilkaom en
villkor skall gälla för den.som

Att de generella huvudreglema och principerna de likaledes oftasamt
generellt utformade undantagsmöjlighetema införs i den persondatala-nya

enligt vårär mening både naturligt och nödvändigt.gen Däremot detär
vi det inte lämpligt lagtexten med densom att tyngaser nödvändiga detalj-

regleringen och konkretiseringen. kortaDen utredningstiden drygt ettom
år har vidare gjort det omöjligt för identifiera allaatt områden därt.ex.oss
det kan befogat behandla känsligaatt personuppgifter.vara kanDet också
nämnas Datainspektionen,att sin mångåriga erfarenhettrots tillämp-av
ningen den nuvarande datalagen, inte har förmått utfärdaav förenklade
regler för mindreän antal områden,ett och Datalagsutredningen,mer att

arbetade i omkring fyra år, inte heller lämnadesom förslag till särskilt
konkreta regler. Härtill kommer den avvägning och konkretiseringatt som
kan i daggöras naturligen måste i taktomprövas med samhällsutveck-
lingen och när behandlingartyper uppträder. En ordningnya inne-av som
bär varje liten justering iatt regelverket kräver sedvanlig lagstiftnings-en

via regering och riksdag framstår därförprocess onödigt omständligsom
och ohanterlig. Den persondatalag vi föreslår innehåller för övrigt flersom
materiella regler den nuvarandeän datalagen, vilken utgår från Datain-att
spektionen eller mindre självständigt skall bestämma för vilkamer ända-
mål personregistrering tillåten ochär vilka villkor skall gälla försom re-
gistreringen.

Vår slutsats det inte finnsär någonatt möjlighet lita tillän attannan att
regeringen och Datainspektionen inom den den föreslagnaram som per-
sondatalagen drar preciserar och konkretiserar regleringen.upp
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kraftträda imåsteEG-direktivetinförbestämmelser se-Svenska som
redanbehandlingarbeträffandedet1998, äroktober somden 24 mennast

regler-detillämpamedårytterligarei attmöjligt tredå vänta nyapågår att
Datainspektionenochregeringen12.15. Dettaavsnitt ennärmare gerna, se

behandlingarreglering. Förkompletterandeutarbetaförrespitviss att en
tilläm-reglernadeemellertidmåsteikraftträdandetefterpåbörjas nyasom

lösasdock kunnabörbehandlingarsådanabeträffandeProblemgenast.pas
tillräckligmedfall ochförekommandeiDatainspektionenattgenom

tillgälla baraavseddaföreskrifternödvändiga attutfärdarskyndsamhet
utarbetas.kunnatregleringheltäckandedess meraen

aspekterÖrfattningstekniskaF

Bak-beröras.aspekterförfattningstekniskadelbörsammanhangdettaI en
följgrunden är

till sinoffentligrättsligadeltillEG-direktiveti ärBestämmelserna stor
för-föreskrifterinföraskallmedlemsstaternainnebär omkaraktär. De att

föråliggandengällerallmänna,detochenskildamellan en-hållandet som
Emellertidsektorn.privatadeninompersondataansvarigaskilda, t.ex.

till sinprivaträttsligabestämmelserockså ärEG-direktivetinnehåller som
förhållandenekonomiskaochpersonligaregleraochkaraktär attavser

liditdenföreskrivasålundaskall attMedlemsstaternaenskilda. sommellan
åtgärdnågonbehandling ellerotillåtenföljd somtillskada annanavenav

di-följdtillantagitsbestämmelsernationellademedoförenlig avsomär
artikel 23.1.persondataansvarigedenersättningtillharrektivet rätt av

talanföraharoch rättföreskriva attocksåskall attMedlemsstaterna envar
denskyddasrättigheterkränkningarsådanadomstol avinför somavom

behandlingifrågavarandepåtillämpliglagstiftning ärnationella som
artikel 22.

andraochhur lagarbestämmelserfinnsregeringsformenkap.8I om
före-privaträttsligainnebärhuvudsakvilka i attskall beslutas,föreskrifter

harriksdagenmedanlagriksdagenbeslutasmåstealltidskrifter genomav
offentligrättsligafrågaiföreskriftsrättendelegeramöjlighetervissa omatt

verk-föreskrifterbeslutaalltiddockhar rättregeringen att omregler;
analyserabefogatdet närmareattVad görlag.ställighet sagtssom nuav

ochpersondatalagenregler igrundläggandemedtilltänktadethur systemet
förhållermyndighetsföreskrifterellerregeringsförordningaripreciseringar

EG-direktivet.ochregeringsformentillsig
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2 kap. §3 andra stycket regeringsformen

I 8 kap. § regeringsformen1 finns erinran det bestämmelsernaatten om av
i 2 kap. regeringsformen följer föreskrifter visst slag fåratt meddelasav
endast lag. kap.I 2 3§ andra stycket finnsgenom be-nämntssom en
stämmelse varje medborgare skall denatt utsträckningiom närmaresom

lag skyddasi hans eller hennes personligamot att integritetanges kränks
uppgifter honom eller henneatt registreras med hjälpgenom om auto-av

matisk databehandling. förarbetenaAv framgår emellertid lydelsenatt av
grundlagsregeln har utformats så det skall stå klartatt regeln inte hind-att

regeringen, andra myndigheter eller kommunerrar meddela data-att
skyddsbestaimmelser.273 Efter införandet regeln i kap.2 3 § andraav
stycket har i regeringsformen också införts möjlighet för riksdagenen att
till regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer delegerasom

meddela föreskrifterrätten skyddatt för personlig integritet vid regist-om
rering uppgifter med hjälp automatisk databehandling,av varvid regelnav
i 2 kap. 3 § andra stycket inte hindra de1egation.379sådanansetts Däremot
innebär regeln i kap.2 3 § andra stycket enligt förarbetena riksdagenatt
måste aktiv stifta och vidmakthållaatt dataskyddslagstift-vara genom en
ning verklig och allvarligtutgör menad skyddslagstiftning.230som en

Vår slutsats reglerna iär kap.2 3 § andraatt stycket och kap.8 1 § re-
geringsformen inte hindrar regeringen och Datainspektionenatt behö-ges
righet preciseranärmare och konkretiseraatt regleringen i persondatala-

bör de grundläggande huvudreglemauppta och principerna.gen, som

Föreskrifter enskildas personliga ställningom

Enligt kap.8 2 § regeringsformen skall föreskrifter enskildasom person-
liga ställning deras personliga och ekonomiskasamt förhållande inbör-om
des meddelas lag. Sådana privaträttsliga föreskrifter tillhör detgenom ob-
ligatoriska lagområdet, och riksdagen får inte delegera föreskriftsrätten
inom detta område.

Av det förhållandet delegationsmöjlighet faktisktatt har införtsen -
och utnyttjats beträffande föreskrifter skydd för personlig integritetom-
vid registrering uppgifter med hjälp automatisk databehandling kanav av

278 Se 1987/88:57 11.prop. s.
279 Se 1993/942116 15.prop. s.
280 Se 1987/88:57 ll.prop. s.
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förskyddFöreskrifterdrasslutsatsenden att person-meningvårenligt om
kaninte rörapersonuppgifterbehandlingvid ansesintegritetlig av

i kap. 28meningställning i denpersonligaenskildas avsessom

föreskrifterPrivaträttsl iga

obli-lagformendär ärföreskrifterprivaträttsligamellanGränsdragningen
fall kani vissariksdagendärföreskrifteroffentligrättsligaochgatorisk

lagstiftningsärendeianalyseratsnyligen ettharföreskriftsrättendelegera
finansmarknadsområdetzsl slut-DenpåEG-direktivgenomförande avom

gränsdrag-innebärakorthetfår i attärendeti detgodtogs ansessats som
vilkaochföreskrifternaåberopakanefterskekunnabörningen somvem

dem. Före-brottmedförknippade motomedelbart ettsanktioner ärsom
andraåberopadirektframgång motmedenskilda kan en-skrifter som

betalaförpliktasenskildnågontillledakanochdomstol attiskilda som
detmedtordeenskildnågontillskadestånd syn-annant.ex.pengar --

privat-sådanajusttordeprivaträttsliga. Det varaattsättet som -ansevara
EG-direktivet.ioch 23.1artikel 22iföreskrifterrättsliga avsessom-

ghetsföreskrifterlVerkstäl i

myndighetdenellerregeringenkanregeringsformen§kap. 13Enligt 8 -
verk-föreskrifterbeslutauppgiftenöverlåterregeringen omvilkentill -

lag-offentligrättsligaprivaträttsligasåvälfrågailagställighet somomav
verkställighets-rörandeförarbetenaianfördeDepartementschefenregler.

föreskrifter282:

i förstameningminenligtbörlagverkställighetföreskrifterMed avom
visskaraktär. ladministrativ ut-tillämpningsföreskrifter rentförståshand av

regeringentillåta,ofrånkomligt attemellertid atttorde detsträckning vara
materielltiverkställighetsföreskrifterbeslutabehörighetsinstöd attmed av

sigbefinnaskullesigoch förilagenlag,ut"fyller ävenhänseende omen
skallregeringenförförutsättninglagområdet. En attobligatoriskadetinom
skalllagbestämmelsedenemellertid att sommåstedettafå göra vara,

väsentligtnågottillförs nyttinteregleringendetaljeradså attkompletteras är
verkställighetsföreskrif-föreskriften. Ibeslutaderegeringenden avgenom

upplevas nyttkan ettnågotbeslutasintesåledes somfårform somomtens

1996:157souockså281 ff. och602ff. och s.2831994/95:50 numeraSe s.prop.
emissionspro-lagstiftningenBehöverCappelen-Smith, omJämför Hansff.139

ff.1996 205reformeras i SvJTspekt s.
232 1973~.9o 211.Prop. s.
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åliggande för enskilda eller något kan betraktas tidigareom som ettsom
föreliggande ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden.

Behörigheten meddela verkställighetsföreskrifteratt har nyligen analyse-
Anders Hultqvist irats doktorsavhandlingav rörande legalitetsprincipenen

inkomstbeskattning283vid Av den analysen framgår den ganskaatt spar-
rättspraxis förekommer inte uppvisarsamma någon klar bildsom och att

meningarna i den juridiska litteraturen deladeär detnär gäller krav på hur
detaljerad lagregeln måste och hur långtgående preciseringvara kansom
tillåtas verkställighetsföreskrifter. Enligt Andersgenom Hultqvist före-
faller det rimligast bedömningengöraatt rättsområde för rättsområde och

till och med skilja på olikaatt reglers karaktär inom visst rättsområde.ett
Redovisningskommittén har också nyligen frågan.284berört

Kommittén konstaterar det inte framgår klartatt regeringsformen ellerav
dess förarbeten hur långt regeringens rätt meddela verkställighetsföre-att
skrifter fyller lag sträcker sig.ut Det framstårsom i viss månen osä-som
kert vilken grad precision hos lagregeln bör krävas.av Enligtsom
kommittén torde rimlig tolkning kunna den lagregelen att skallvara som
kompletteras någon princip skall vägledandeanger vid utform-som vara
ningen verkställighetsföreskriften.285av

Oflentligrdttsliga föreskrifter och föreskrifter rörande kommuner

Enligt 8 kap. 3 § regeringsformen skall offentligrättsliga föreskrifter om
förhållandet mellan enskilda och det allmänna, gäller åligganden försom
enskilda eller i övrigt ingrepp i enskildas personliga elleravser ekono-
miska förhållanden, meddelas lag. lagI skall också enligt 8 kap.genom -
5 § regeringsformen meddelas föreskrifter kommunernas åligganden.om-
På dessa områden kan riksdagen lag bemyndiga regeringengenom att
meddela föreskrifter i vissa ämnen räknas i kap.8 7 § regerings-som upp
formen, och riksdagen kan i samband med bemyndigandet också gå med
på regeringen överlåteratt någon förvaltningsmyndighet meddelaatt

283 Anders Hultqvist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, 1995, 129 ff. Is.
avhandlingen finns grundlig genomgång förarbeten,en praxis och doktrin, tillav
vilken genomgång kan hänvisas för utförligare bakgrundsbeskrivning. Se ocksåen
Håkan Strömberg, Normgivningsmakten enligt 1974 års regeringsform, Andra
upplagan, 1989, särskilt ff.131 och 186 ff.s.

284 SOU 1994:17 Del 1 112 och SOU 1996:157 143s. s.
285 Samma för Håkan Strömberg, Normgivningsmaktenresonemang enligtse

1974 års regeringsform, Andra upplagan, 1989, 153.s.
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riksdagenbeträffande vilket§. Ettkap. ll ämne8ibestämmelser ämnet
regist-vidintegritetpersonligförskyddföreskriftsrättsin ärdelegerakan

databehandling.automatiskhjälpmeduppgifterrering avav

statsförvaltningenförFöreskrifter

kap.enligt 8regeringenocksåskull bör nämnas attfullständighetsFör
skallgrundlagenligtinteföreskrifterbeslutafårregeringsformen§13 som

nå-överlåtaockså fårdärvidregeringenochriksdagenmeddelas attav
kanföreskrifter i Detmeddela ämnet.regeringenundermyndighet attgon

skallmyndighetstatligdataregisterdeföreskriftergälla ensomt.ex. om
dockgällerilagoavvikligmeddelat ämnetharriksdagenmåndenföra. I

myndighetsföreskrifter. Dettaochregeringsförordningarframförlagen
princip.lagkraftensformelladeninteföljer annat avom

bedömningVår

svenska be-demedoförenligåtgärdskall ärEG-direktivetEnligt somen
skade-grundakunnadirektivetföljdtillantagitsharstämmelser avsom

skall kunnaenskildavilket23.1,artikelenskildamellanståndsskyldighet
regeringsformenartikel 22. Avdomstolinförvarandratalanföra motom

mellanskadeståndsskyldighetföreskrifterprivaträttsliga en-följer omatt
har där-persondatalagtillförslagvårti lag. Iskallovillkorligenskilda ges

skadaförersättningsskyldighetbestämmelse enupptagits somför omen
föreskrifterellerlagenmedstridipersonuppgifter sombehandling av

sådanf°armeningvårEnligtmed sig.förtstöd lagenmedmeddelats enav
sanktionerkravEG-direktivetssåväluppfyllabestämmelse anses

skadeståndsbe-sådanakravregeringsformensenskilda attmellan som
skall lagform.stämmelser ha

grundläggandeallainnehållaskallpersondatalagenAvsikten är att
Datain-ochregeringenochundantagsmöjligheterochprinciper attregler,

krävertillåter ochEG-direktivetoch vaddeninomspektionen ramen --
verk-skeviss delkan tillregleringen. Dettapreciseraskall genomnärmare

principer vidvägledandeskall ut-ställighetsföreskrifter. De varasom
delagen;fast islagitsverkställighetsföreskriftema harformningen av

vårEnligtEG-direktivet.redan iövrigtförfinnsprincipernabindande
någotverkställighetsföreskriñerförvidarebörmening utrymmet vara

förhållandevis de-finnsdär deträttsområdensådanapånormaltänstörre
laginförlivasbörlämpligenEG-direktivtaljerade genom ensom
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kompletterad med författningar lägre valör. Regleringen på arbetsmiljö-av
området torde exempel på detta.ett Det sagda torde gällavara särskilt i
fråga EG-direktiv inte minimikaraktär;ärom EG-direktivet fast-som av
ställer då exakta för lagen och författningama lägre valör,ramar varförav
det inte verkar finnas någon beaktansvärd risk för verkställighetsföre-att
skrifterna går lagen.utöver Härtill kommer det på berördaatt områdennu
finns behov verkställighetsföreskrifterett stort för kunna behålla denav att
svenska lagstiftningstraditionen med förhållandevis kortfattad lagtext
samtidigt skyldighetema EU uppfylls.gentemotsom

Här bör tilläggas EG-direktivet inte baraatt innehåller generella regler
kan behöva konkretiseras. Det innehållersom också regler med mycket

hög konkretion, bestämmelser vadt.ex. anmälan till tillsynsmyn-om en
digheten skall innehålla och Vilken information skall lämnas till densom
registrerade. Sådana detaljregler administrativnärmast karaktär brukar iav
Sverige normalt finnas inte i lag i verkställighetsföreskrifterutan i en an-
slutande förordning eller i någon myndighetsföreskrift. Vi denattanser
metoden bör användas på dettaäven område och lagtexten således inteatt
bör med alla detyngas detaljregler finns i direktivet.som

vissaI fall förordar vi behörighet för regeringen och Datainspektio-en
går längre tillän meddela verkställighetsföreskrifter.nen som att Rege-

ringen bör exempelvis under vissa angivna förutsättningar kunna före-
skriva undantag från förbudet behandla känsligamot att personuppgifter
och skyldigheten anmäla alla automatiska behandlingaratt till Datainspek-
tionen. Det krävs alltså föreskriftsrätten delegeras.att frågaI offent-om
ligrättsliga föreskrifter och föreskrifter kommunernas åligganden detärom
möjligt för riksdagen delegera föreskriftsrättenatt i de ämnen isom anges

kap.8 §7 regeringsformen. Ett dessa skyddämnen förär personligav
integritet vid registrering uppgifter med hjälp automatisk databe-av av
handling. Det emellertidär nödvändigt delegationen kan omfattaatt all
behandling den föreslagna persondatalagen skall reglera,som också t.ex.
manuell behandling personregister. Vi föreslår därför bestämmelsenav att
i regeringsformen samordnas med tillämpningsområdet för den föreslagna
persondatalagen på det det blirsättet möjligt delegeraatt föreskriftsrättatt
i fråga skydd för personlig integritet vid behandlingom personuppgif-av
ter.236

Det bör tilläggas regeringen och Datainspektionenatt vid sin precise-
ring och konkretisering lagregleringen givetvis har hålla sig inomav att

286 Datalagsutredningen lämnade förslag till ändring regeringsformen.samma av
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verksförordningenställer Av 27 §EG-direktivetden upp.somram
med fö-sambandDatainspektionen ividare bl.a.1995:1322 följer attatt
sig.287 Nå-tillfällede berörsmåste lämnareskrifter beslutas att yttrasom

regeringsformen;regeringen enligt kap. 2 §gäller för 7motsvarandegot
Datain-höraframgår regeringen böravsnittanförs i 8.2.3vad attsomav

behand-vidskydd för personlig integritetförordningarspektionen när om
personuppgifter utarbetas.ling av

detaljföre-meddelatDatainspektionen intemån regeringen ellerdenI
utfor-generellthålla sig till denpersondataansvarigaskrifter har attt.ex.
handförstaoch andra f°ar således iPersondataansvarigamade lagtexten.

hunnitföreskrifter haravvägningen innan detaljnödvändigadenälva göra
stödråd ochsärskilt förbör haDatainspektionenutfärdas. attett ansvar ge

alltid slut-innebörd kanoch vad lagen har förlagen,för tillämpningen av
domstol.ligen iavgöras

används12.2 Begrepp som

grund-vissabör det in definitionerpersondatalageninledningenI tas avav
personda-personuppgift ochanvänds i lagen,läggande begrepp t.ex.som
föreslagnaanvänds i dende begreppAvsiktentaansvarig. är att som

EG-direktivet.iinnebörd begreppenlagen skall hasvenska somsamma

Inledningl2.2.1

begreppanvändainledningsvis artikel 2 vissaEG-direktivet definierasI
direktivets be-för förståelsengrundläggande betydelseär avsom av

direkti-också i viss mån bestämmaDefinitionema kanstämmelser. sägas
tillämpningsområde.vets

definitionermedinleda persondatalagenförefaller lämpligtDet ävenatt
omskriv-bl.a. tyngandePå det slipperanvända begrepp. sättet manav

paragrafema.i de följ andeningar

doktorsavhand-287 iverksförordningen har nyligen berörtsbestämmelser iDessa en
rådAllmännaRiksskatteverkets rekommendationerPåhlsson,ling, Robertse ——
och5.2.1särskilt avsnitt 4.3.4,på skatteområdet, 1995,andra uttalandenoch

5.3.4.
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De begrepp används i EG-direktivet har vi det i de flestasom som ser
fall EG-gemensam innebörd. denAv anledningen bör definitionerna ien
persondatalagen knyta till inära EG-direktivet. Avsiktentexten äran att
definitionerna i den föreslagna lagen skall ha exakt innebördsamma som
enligt direktivet. så långtFör möjligt klä den föreslagnaatt lagtexten i en
språkdräkt i överensstämmelseär med svensk lagstiftningstraditionsom
har vi dock valt i del fall använda något förkortatatt ett uttryckssätten

någon saklig skillnad avsedd.utan att är
I den officiella svenska översättningen EG-direktivet används be-av

teckningen för denregisteransvarig bestämmer behandlingenöversom av
personuppgifter. Vi har valt i den föreslagna lagen i ställetatt använda be-
teckningen persondataansvarig, eftersom denna beteckning bättre beskri-

vad det fråga nämligen någonär ansvarig för behandlingärver om, som av
personuppgifter persondata de automatiskt behandladeoavsett om
uppgifterna ingår i register.ett

den officiellaI svenska översättningen direktivet används vidare be-av
teckningen registerförare för den för den persondataansvariges räk-som
ning behandlar personuppgifter. Vi har här valt i stället använda beteck-att
ningen persondatabiträde, eftersom biträdet föraren kan hjälpa till att
automatiskt behandla personuppgifteräven inte ingår i register.ettsom

följandeI uppställning framgår hur de uttryckssätt vi har valt i densom
föreslagna persondatalagen förhåller sig till EG-direktivets ordalydelse.

Begrepp Persondatalagen EG-direktivet
Behandling av Varje åtgärd vidtas be- Varje åtgärd eller serieperson- som av
uppgifter träffande personuppgifter. åtgärder vidtas be-som

träffande personuppgifier,
sig det sker på automa-vare

tisk eller inte, tillväg exem-
pel insamling, registrering,
organisering, lagring, bear-
betning eller ändring, åter-
vinning, inhämtande, an-
vändning, utlänmande ge-

översändande, sprid-nom
ning eller tillhanda-annat
hållande uppgifter,av
sammanställning eller sam-
köming, blockering, utplå-
ning eller förstöring.
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EG-direktivetPersondatalagenBegrepp
vidtasåtgärd kanVarjeBlockering av somperson-

ipersonuppgifternaföruppgifter att
skallsammanhangalla vara
tydlig in-medförknippade

deformation ärattom
tillanledningenspärrade och

föroch attspärren person-
skall lämnasuppgifterna inte

tredjetill änannatut man
tryckfri-kap.stöd 2med av

hetsförordningen.
Personuppgifter.personuppgift SeDenregistreradeDen ensom

avser.
avslö-Personuppgifteravslö-PersonuppgifterpersonuppgifterKänsliga somsom

eller etnisktjaretnisktellerjar ursprung,rasursprung,ras
religiösåsikter,politiskareligiösåsikter,politiska

övertygelse,filosofiskövertygelse ellerfilosofiskeller
fackföreningmedlemskap ifack-imedlemskapeller

hälsauppgiftersådana rörförening samtsamt somper-
sexualliv.ellerhälsasonuppgifter rörsom

sexualliv.eller
juridiskaellerfysiskapersonuppgif- Dentill vilkenDenMottagare

denmyndighet,denNärlämnas ut.ter person,person-
andraeller detinstitutionföruppgifter lämnas attut en

uppgifternavilkettillskall kunnamyndighet ut- organ
detsigutlämnas,kontroll ärsådan tillsyn,föra envare

inte. Myn-elleråligger tredjerevisioneller mansom
kan kommadigheterintedock attden, sommyn-anses

uppgifter inomdigheten mottamottagare. ramensom
skalluppdragför särskiltett

betraktasdock inte mot-som
tagare.



330 Innehållet den persondatalageni nya SOU 1997: 39

Begrepp Persondatalagen EG-direktivet
Persondataansvarig Den eller till- fysiskaDen eller juridiskasom ensam
registeransvarig med andra be- den myndighet, densammans person,

ändamålen med ochstämmer institution eller det andra
medlen för behandlingen eller till-ensamtav organ som
personuppgifter. med andra be-sammans

ändamålenstämmer och
medlen for behandlingen av
personuppgifter. När ända-
målen och medlen för be-
handlingen bestäms av na-
tionella lagar och andra för-
fattningar eller av gemen-
skapsrätten kan den regis-
teransvarige eller de sär-
skilda kriterierna för att utse
honom i nationell rättanges
eller i gemenskapsrätten.

Persondatabiträde Den behandlar Den fysiska eller juridiskasom person-
registerförare uppgifter för den personda- den myndighet, denperson,

taansvariges räkning. institution eller det andra
behandlarorgan som per-

sonuppgifter för den regis-
teransvariges räkning.

Personuppgifter All slags information Varje upplysningsom som avser
direkt eller indirekt kan hän- identifierad eller identi-en
föras till fysisk fierbar fysisk denen person person

äri livet. registrerade. identifier-Ensom
bar ärperson en person som
kan identifieras, direkt eller
indirekt, framför allt genom
hänvisning till identifika-ett
tionsnummer eller till en
eller flera faktorer ärsom
specifika for hans fysiska,
fysiologiska, psykiska, eko-
nomiska, kulturella eller
sociala identitet.

Register med Varje strukturerad samling Varje strukturerad samlingperson-
uppgifter personuppgifter vilka personuppgifterärav ärav som

tillgängliga for sökning eller tillgänglig enligt särskilda
sammanställning enligt kriterier,sär- oavsett om sam-
skilda kriterier. lingen centraliserad,är de-

centraliserad eller spridd på
grundval funktionellaav
eller geografiska förhållan-
den.
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Persondatalagen EG-direktivetBegrepp
Varje frivillig,Varje slag frivillig, slagSamtycke sär- sär-av av

skild och informerad vilje- skild och informerad vilje-
yttring vilken den yttring vilken dengenom genom
registrerade godtar behand- registrerade godtar behand-

personuppgifter ling personuppgifterling som av somav
eller henne. honom.honom rörrör

myndighet eller flera utseddaTillsynsmyndigheten EnDen som rege-
myndigheter har tillringen utser. som
uppgift inom med-att en
lemsstats territorium över-
vaka tillämpningen de be-av
stämmelser medlems-som

till följdstaterna antar av
direktivet. myndighe-Dessa

fullständigtskall obero-ter
ende de uppgifterutöva som
åläggs dem.

inte ingår iland En Eu-Tredje stat som
ropeiska unionen eller är
ansluten till Europeiska eko-
nomiska Samarbetsområden

eller juridiskaNågon den regist- fysiskaTredje Denänannanman
myndighet, denrerade, den persondataansva- denperson,

rige, persondatabiträdet och institution eller det andra
sådana under den registrerade,änpersoner som organ

den registeransvarige, regis-den persondataansvariges
persondatabiträdets di- terföraren och deeller personer

befogenhet under den registeran-rekta har somansvar
personuppgifter. svariges eller registerföra-behandlaatt

persondataombud direkta befo-sådant harEtt rens ansvar
uppgif-i 41 § inte genhet behandlaattavses ansessom

tredje terna.som man.

används också begreppet persondataombud forden lagenI föreslagna att
befogen-beteckna den persondataansvarige utsedd med vissaen av person

avsnittBestämmelserna sådana ombud iheter. berörs närmareom
l2.l2.2.4.

innebördde använda begreppen verkar ha EG-gemensamEftersom en
återhållsammaEG-domstolen, bör vi medbestämsytterst av varasom

Något bör dockkommentarer. sägas.
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personuppgifterBehandling12.2.2 av

personuppgifter omfattar alla åtgärderbehandlingBegreppet som synesav
uppgifter. Så personuppgiftersådana någotvidtas beträffande snartsom

fråga behandling fallerdet underhanteras det visätt är om en somsom ser
behandlingen automatisk ellerden föreslagna lagen och direktivet, ärom

manuellt personregister.ettavser
i den meningensåledes inte särskiljandebehandlingBegreppet är att

hanteringsformer inte omfattasdet kan användas för skilja vissaatt ut som
hantering omfattas.den föreslagna lagen eller direktivet; alla formerav av

Blockering12.2.3

finns det inte någonsjälva direktivet definition blockering.begreppetI av
den föreslagna lagen harDefinitionen i i stället utformats bakgrundmot av

anfört i sina förklaringarkommissionen till direktivförslaget,vad avsnittse
ocksåFrågan blockering berörs i avsnitt3.10.3. l2.8.2.6.om

frågan hur blockeringavsnitt har förhåller sig till offentlig-I 9.3 om
hetsprincipen berörts.

personuppgifterKänsliga12.2.4

föreslagnapersonuppgifter i den persondatalagenDefinitionen känsligaav
känsligaEG-direktivet. Definitionen personuppgifteranknyter tillnära av

berörs i avsnitt 12.5.3.2.närmare

tredjel2.2.5 Mottagare och man

till vilka personuppgifteromfattar i princip samtligaBegreppet mottagare
uppgifterna inte skulle tredjelämnas denävenut, tar emot varaom som

Även registrerade, persondatabiträdet och sådanaden personer somman.
eller persondatabiträdets direktapersondataansvarigesunder den ansvar

personuppgifter således kunna betrak-behandla verkarhar befogenhet att
mottagare.tas som

EG-direktivet har i den föreslagna lagtexten gjorts denförhållande tillI
det inte omfattartredjebeträffande begreppetpreciseringen att ettman av

persondataombud.persondataansvarigeden utsett
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används i EG-direktivet, och det får veder-tredjeBegreppet man anses
begrepp såsomjuridiken. Olika omskrivningar dettainomtaget av -

utomstående fel. Vi har därföreller kan lätt leda tankentredje person -
persondatalagen använda begreppet tredjeföreslagnavalt i denatt man,

önska.så könsneutralt kundedet inte ärtrots att som man
myndigheter fårbördet gäller begreppetNär mottagare noteras att som

utföra vissa uppdrag intepersonuppgifter för kunnadel att anses somav
persondataansvarigebl.a. den inte behöverinnebärDetta attmottagare.

uppgifterna har lämnatsinformation ellerlämna de registrerade att utom
myndigheter för sådana uppdragtill artikellämnas 10-kan komma utatt

och kontroll utföras effektivt ochrevision de regist-Därmed kan12. utan
detta uppgifter dockmyndighetvetskap.rerades En sätt ärtar emotsom

persondataansvarige måste därför arti-tredje enligtDenatt man.somanse
myndigheten utlämnade uppgifter utplånasunderrättakel 12 rättas,omc

till följd det visar sig uppgifterna felaktiga,eller blockeras äratt attav
ofullständiga eller på något behandlatsmissvisande eller inte harsättannat

direktivet se avsnittlagen och 12.8.3.enligt
denfråga bör anmärkas i sammanhangdettaEn ärsom omannan

ellersamband med eller revisionmyndighet i tillsyn, kontroll avsom
personda-personuppgifter hosanledning beordrar behandling enavannan

eller beslagtagnaeller själv behandlartaansvarig mottagna personupp--
persondataansvarig. berorgifter i sådant syfte blir Detatt enanse som-

persondataansvarig.tolkning begreppetav

persondatabiträdePersondataansvarig och12.2.6

själv eller till-persondataansvarigEnligt EG-direktivet denär som
ändamålen för behand-med och medlenbestämmermed annansammans

tillsynsmyndighet beordrar viss behandlingexempelvislingen. När enen
före-persondataansvarigt företag, kan detpersonuppgifter hos ettt.ex.av

behand-ändamålen med och medlen förbestämmainte gärnataget anses
myndighetmyndigheten. gälleri ställetlingen. DetsammaDet närgör en

personuppgifter,tagit hand behandladeharpå eller sätt t.ex.ett annat om
sagda talar för myndighetenpersonregister.beslag Detvid attett somav

beordras.persondataansvarig för de behandlingarregel bör somanses som
lagstiftningtillåter EG-direktivet det i nationellEmellertid att anges

ändamålen och medlen för be-persondataansvarig mednärärvem som
nationella lagstiftningen. innebär enligtden Dettahandlingen bestäms av

bemyndigarsärskilda lagstiftningtillåtet i denvår detmening är attatt som
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myndigheten företa tillsyn, kontroll, revision eller andra relevanta åt-att
ocksågärder peka persondataansvarig för den behandlingärut vem som

sker inom för tillsynen, kontrollen, revisionen såoch vidareramensom -
vidtas.283myndigheten eller den persondataansvarige hos vilken åtgärden

vår meningEnligt det den bör lösa frågan, dvs.är vägen man genom en
bestämmelse iuttrycklig den särskilda lagstiftning reglerar den aktu-som

ella åtgärden. nämligen svårtDet hitta regel fungerar iär alla deatt en som
sammanhang kontrollåtgärdolika eller liknande kan bli aktuell. Avsom en

tidigare framgårvad mycket talar för den myndighetsagts att attsom som
behandlingbeordrar kommer persondataansvarig,t.ex. atten anses som om

lagstiftninginte i den reglerar åtgärden.annat anges som
fråga berör begreppet persondataansvarigEn denärarman som om som

faktiskinte har rättslig eller möjlighet ändra de uppgifter ingår iatt som en
persondatasamling han eller hon innehar eller kommer kansom annars

persondataansvarig. kan gälla denDet söker uppgiftert.ex.anses som som
i databas nätverk eller den köper diskett eller cd-rom-över etten som en
skiva med personuppgifter. Innehavare telefonkatalogen eller statska-av
lendern andra exempel. karakteristiska här någonDet harär är rättatt att
komma uppgifterna och söka bland dem, inte självständigtt.ex. men
ändra, komplettera eller radera uppgifterna. vårEnligt mening talar mycket
för den bara har sådan begränsad tillgång till uppgifterna inte kanatt som

sådanha bestämmanderätt ändamålen förmed och medlen be-överanses
handlingen han eller hon kan persondataansvarig. denOmatt anses som
aktuella med eller rättslig befogenhet faktiskt börjar be-utanpersonen — -

ändamålen med och medlen för behandlingen,stämma över t.ex. attgenom
ändra, komplettera eller radera bland uppgifterna, får han eller hon där-

persondataansvarig. vad iAv avsnitt 7.2.4 fram-sägsemot anses som som
går privat användning personuppgifter dock faller utanför denatt rent av
föreslagna lagen.

i fråganpunkt ingressen till EG-direktivet berörsI 47 ärvem som per-
sondataansvarig för personuppgifter i meddelande förmedlasett som av
någon sysslar med telekommunikation eller elektronisk sepostsom av-
snitt framgår3.2.2.5. Av vad där det normalt avsändarensägs ärattsom

288 myndighets behandling förEn kontrolländamål eller liknande personuppgifterav
hos någon torde för övrigt ofta oförenlig med de ändamål för vilkaannan vara
uppgifterna ursprungligen samlades in artikel 6b och därför under alla för-

undantagsregler i lagstiftninghållanden kräva särskild se artikel 13 tillåtersom
i vissa fall. Härtill givetvissådana undantag kommer den maktutövningatt gent-

enskilda här alltid torde behöva ha författningsstöd.emot som avses
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persondata-förmedlarenmeddelandet och inte är att anse somsomav
persondata-normaltförmedlarenbliransvarig. Däremot att anse som

för kunnahon lägger tillpersonuppgifter han ellerför deansvarig attsom
meddelandet.förmedla

uppgiftsbehandlingochdet förföljerEG-direktivetAv att sammaen
någon skallpersondataansvariga. Förtvå eller flerafinnaskan att anses

medhan eller hon tillsammansnämligenpersondataansvarig räcker attsom
och medlen för behandlingen. EG-ändamålen med Iandra kan bestämma

för bedömningenriktlinjeregentligainga närfinnsdirektivet re-av en
be-för ochpersondataansvarigaskallfleraspektive en sammaanses vara

handling.289 därför svårbedömd.Frågan är

någonsamarbeta imyndigheter och filialer kanföretag,Flera personer,
behandlingmedorganisation sysslarsammanhållenmindreeller sommer

personuppgifter:av
kanfristående företagareeller andraförsäkringsmäklareDörrförsäljare,0

till huvudman,vidareförmedlinguppgifter församla in t.ex. syma-enen
försäkringsbolag.ellerskinstillverkare ett

iförsäkringsbolagmed hjälpradiohandlare kan egetEn ett namn er-av0
radiohandlaren samlar invarvidsåldaavseendeförsäkringbjuda varor,

försäkringsbolaget.vidareförmedling tillfrån föruppgifter kunderna
olikavidareförmedling tillförpersonuppgifterinresebyrå samlarEn0

hotelltransportföretag, etc.
flera filialer i landetharförsäkringsbolagbank eller runtEn ett somom0

personuppgifter.samlar in
personuppgifterförabehöva insamladekankoncernDotterbolag i en0

rörande anställda eller kunder.moderbolaget,tillvidare t.ex.

fråga eller vilkakan sigfall äroch andradessaI person-somman vem--
registerförareterminologi,med EG-direktivetsrespektive,dataansvariga

ocksåtalasdirektivetellerpersondatabiträde, tredje Imottagare. omman
registerförarensrespektivepersondataansvarigesunder densompersoner

behandlabefogenhetdirekta harpersondatabiträdets att person-ansvar
i detkallassådana16;jämför artikeluppgifter artikel 2f, personer
EG-inte utläsaskanNågot entydigtmedhjälpare.förföljande avsvar

direktivet.
på följandemöjligtvår det sätt.Enligt mening är att resonera

289 di-förklaring tillkommissionensfråni avsnitt 3.2.2.7refererasJämför vad som
rektivförslaget.
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juridiskNär eller myndighet bedriver viss uppgiftsbe-en person en en
handling, bör den juridiska eller myndighetenpersonen anses som person-
dataansvarig verksamheten bedrivsäven i filialer eller andra organisa-om
toriska enheter. Som huvudregel bör bara fysiska juridiskapersoner, per-

filialerutländska eller myndigheter i Sverige kunna betraktassoner, som
någrapersondataansvariga, inte andra organ som saknar rättskapacitet.

måsteundantag kanske förEtt det falletgöras att ett ärorgan, som en gren
utländsk juridisk skall etablerad i Sverige. Det terri-av en person, anses

toriella tillämpningsområdet för den föreslagna lagen berörs inärmare av-
snitt där framgår vidare12.3; vad i den föreslagnasägsatt lagensom om
den persondataansvarige skall tillämpas också på den Företrädare som en
utländsk persondataansvarig har utsett.

Den anställd och inom for arbetsgivarens verksamhetär be-som ramen
handlar personuppgifter bör inte kunna persondataansvarig;anses som ar-
betsgivaren då den persondataansvarige och den anställdeär medhjälpa-en
re.

Frågan någon fysisk självständig företagare,ärom en person som en-
juridisk eller myndighet inte anställd hos denär personda-person en som
taansvari kan betraktas medhjälpare svår besvara.är attge som

Medhjälpare sådanaär behandlar personuppgifter underpersoner som
den persondataansvariges direkta ansvar artikel och persondatabi-2
träden sådanaär behandlar personuppgifter för denpersoner som person-
dataansvariges räkning artikel 2 e. Men den persondataansvarige torde
ha skadeståndsansvar dent.ex. registrerade för vadgentemot även ett per-
sondatabiträde kan företa sig artikel 23. När det gäller medhjälpare talas
det bara personer, medan det beträffande persondatabiträde framgårom

såväl fysiska juridiskaatt Såväl medhjälparesom personer avses. som per-
sondatabiträden får som huvudregel bara behandla personuppgifter enligt
instruktion från den persondataansvarige artikel 16. Mellan den person-
dataansvarige och persondatabiträdet skall det finnas skriftligt avtalett
med innehållvisst artikel 17.3—4, och det finns vissa regler denom per-
sondataansvariges val persondatabiträde artikel 17.2. Någraav motsva-
rande regler finns inte beträffande medhjälpare.

Enligt vår mening finns det hel del talar för huvudregelatten som som
bara fysiska enligt direktivet kan betraktas medhjälpare ochpersoner som

dessa måste ha sådan osjälvständig ställningatt i Sverigepersoner en som
utmärker arbetstagare. Om persondataansvarig anlitar självständigen en
företagare, juridisk eller myndighet för utföra behandlingatten person en

personuppgifter, framstår det således inte osannolikt den anli-av attsom
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persondatabiträde ellertade kommer betraktas antingenatt som per-som
uppdraget. Huruvidalämnademed densondataansvarig tillsammans som

eller persondataansva-persondatabiträdeden anlitade blir betraktaatt som
han eller hon har befogenhetmedverkar hängarig attnärmast omsamman

lämnade uppdraget bestämmamed densjälvständigt eller tillsammans som
söka bland uppgifterna.skall ske,uppgiñsbehandlingenhur t.ex.över

for koncern kansker inom möjligenbehandlingDen ut-enramensom
vad ifrån vad Av punkt i in-undantag 19sägssagts.göra ett som nu som

framgå enda persondataansvarignämligen kan be-verkar att engressen
självständiga juridiskaverksamhet dotterbolag,driva t.ex.personer,genom

olikai flera stater.

Personuppgifter och den registrerade12.2.7

personuppgift enligt EG-direktivet varje upplysningMed avses som avser
identifieradfysisk eller identifieras. dekan Avär utta-person som somen

till rådetslanden tagits protokoll i samband med denatt gemensammasom
beträffandeståndpunkten direktivet framgår medlemsstaternaattantogs

omfattas denkan bestämma uppgifter avlidna skall na-avom om personer
tionella lagstiftningen se avsnitt 3.2.2.2.

tillVi tillämpningen lagenmöjligheten begränsa attatt attanser av
utnyttjas.29° ibara uppgifter i livet bör Reglernaäravse om personer som

så långtgående bör förden föreslagna nämligen delagen är att reserveras
skydd för personlig integritet beträffande behandlingde fall där behovet av

uttalat, nämligenberörde det gäller denuppgifter den är närmestav om
själv kan ha anspråk på personlig integri-ochlevande ettär egetsomsom

förutsätter den registreraderegler harhänseende.i detta De atttet som
innebär den registrerade skall informerasellersamtyckelämnat sitt attsom

svåraiatt tillämpa beträffande denfall bli inte le-i vissaskulle vidare som
vår mening krävas flera särregler i lagstiftningen be-enligtskulleDetver.

den inte lever. Behovet skydd beträffandeuppgifterträffande om som av
så sådanalevande vi det inte uttalatuppgifter icke är särreg-attserom som

291införas.ler bör

290 tillämpningsområdet för denbrittiska regeringen begränsaOckså den attavser
brittiskainför direktivet till levande individer, punkt 2.2 i detlagstiftning sesom

diskussionsunderlaget.
291 spridande uppgifter döda finns det för övrigt redandet gäller visstNär ettomav

reglerna förtal avliden i kap. § brottsbalken.begränsat skydd 5 4genom om av
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Uppgifter avliden292den enligt svensk skall betraktasrättom som som
eller icke levande född omfattas således inteännu den föreslagnasom av
lagen. omfattasDäremot givetvis uppgifter släkt med denärom vem som

avliden eller kommer bli förälderär foster födsnäratt ettsom om vem som
levande, allt under förutsättning de aktuella släktingarna i livet.äratt

kanDet tilläggas uppgift beträffande arvsanlagatt en en persons
DNA kan uppgift flera eftersom dennavara en som avser personer, upp-
gift i kombination med andra uppgifter med dagens teknik kan upplys-ge
ningar den föräldrar och avkomma.t.ex.om personens

Uppgifter juridiska omfattas inte, den juridiskaävenom personer om
skulle råka eller fåtal fysiskaägas eller haettpersonen av en personer en

benämning firma innefattar Däremot omfattasettsom personnamn. upp-
gifter enskild firma, eftersom innehavaren sådan firma alltidom en av en

enda fysiskär en person.
Krypterade uppgifter omfattas den föreslagna lagen så länge någonav

kan uppgifterna läsbara och därmed identifiera individer.göra Också så-
dana i sig uppgifter det möjligt med s.k. bakvägsidenti-göranonyma som
fikation fysisk omfattas. krävs såvittDet vi kan förstå enligtav en person
direktivet bara fysisk kan identifieras med hjälp uppgif-att en person av

inte den persondataansvarige själv skall förfoga samtligaterna, att över
uppgifter identifieringen möjlig. trafikföretagEtt kangör regist-t.ex.som

personligt och månadskorts.k.när används vidett numreratrera resor.
Även trafikföretaget inte registrerat innehar månadskortet,om vem som
kan ändå frågadet personuppgift eftersom den uppgiften kanvara om en
finnas på någotregistrerad håll, hos den skola eller socialför-annat t.ex.
valtning delat kortet. Motsvarande kan för övrigt förasutsom resonemang
beträffande s.k. nätnodsadresser och liknande elektroniska identiteter

den driver elektronisk tjänst på Internet samlar in. Sådanat.ex.som som en
uppgifter användarna kan nämligen ofta hänföras till individ medom en
hjälp uppgifter användarens Intemetleverantör har tillgång till. Detav som
bör påpekas i vissa fall kan uppgifter direktäven hänföras till så be-att en
gränsad handfull med tillgång till ocht.ex.grupp personer, en personer en

dator eller nätanslutning, enskild individ med hjälp andraattsamma en av
uppgifter enkelt kan identifieras och uppgifterna då får betraktasatt som
personuppgifter.

292 Se lagen 1987:269 kriterier för bestämmande människans död och be-om av
stämmelserna dödförklaring i 25 kap. ärvdabalken.om
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för iden-tidsåtgångenkostnaden ellerdirektivetframgår inte attDet av
betydelse.någonskulle hatifiering

någotpersonuppgifterdefinitionenformuleravaltharVi amor-att av
defini-formuleringvårmeningvårEnligt ärEG-direktivet.ilunda avän
tillhänförasindirekt kanellerdirektinformation"all slags entionen som-

Någonbeskrivande.lättbegriplig ochlivetifysisk är merasomperson —
avsedd.inteskillnadsaklig är

Register12.2.8

behandlaspersonuppgifterbetydelsehar bara närregister ma-Begreppet
nämligenomfattaspersonuppgifterbehandlingAutomatisknuellt. avav

regis-finns iuppgifterna ettlagenföreslagnadenoch oavsettdirektivet om
barapersonuppgifterbehandlingmanuellomfattas omDäremot avter.

register.ingå iavseddaelleringår i ettuppgifterna är att —-
detvimåstepersonuppgifter. Detsamlingregister serEtt är somaven

skall kunnaför detflersamlade attuppgifter än varafinnas personenom
endauppgiftersamlingomfattanderegister;fråga person,om enett enom
register. Förnågotintesåledesuppgifterna,samlat in ärsjälvdent.ex. som

meningvårenligtvidaresamling krävsskall kunnanågot sägasatt vara en
studentuppsatser, ettmed lösahögbeständighet. t.ex.Enviss papper,en

råkartillfalligtvissåledes inte,omfattas även varaskrivbord papperenaom
krävsDäremotefternamn.studenternasefterbokstavsordningisorterade

ochpåfinnsregisterakter iellerhandlingar ettallaför sig ettochinte i att
eller akterhandlingar äripersonuppgifter ut-ställe. Om somsamma

tillgängligaföretag,inomeller ärlandethåll ipå olika ettspridda, t.ex.
frågaändåkan detindex, ettcentralthjälpmedexempelvis omett varaav

innehåller kun-kortregisterhakanföretag ettregister. Ettenda t.ex. som
kundensfilial, därställe,till dethänvisning t.ex.ochdernas enennamn

finns.personuppgifterytterligaremedakt
Därmedstrukturerad.vidaremåsteUppgiftssamlingen en-avsesvara

slagsnågotsorterade enligtmåsteuppgifternavår meningligt att vara
tillgängligasamlingeniuppgifterna ärdessutomkrävs en-Det attsystem.

iuppgifternablandsökaalltså kunnamåsteMansärskilda kriterier.ligt
i in-punkt 27register. Avfrågaskalldetför ettsamlingen att omvara

manuelltEttenskildaskallkriteriernaframgår personer.att avsegressen
sök-intepersonuppgifter ärinnehållervisserligenregister sommensom

etc.personuppgift namn,någonhjälpmed om-bart personnummerav
fråga ak-kanlagen. Detföreslagnaden t.ex.således inte omfattas varaav
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har ordnats efter löpnummerter möjlighet med hjälpsom utan löp-att- av
eller eljest- söka fram uppgifternumret enskilda Av det för-om personer.

hållandet det i den svenska, engelska, franskaatt och tyska talastexten om
kriterier i pluralis kan den slutsatsen dras registret måste sökbartatt vara
på kriterium. förteckningän En i bokstavsordningettmer över personer,

hushållsdelen i telefonkatalogen, skullet.ex. således inte register,ettvara
den enda sökingången.är Huruvida allanamnet kriterier eller baraom ett

kriterium måste personuppgifter framstår oklart.avse som mera
avsnittI har12.2.6 vi berört hur kan betrakta innehavaret.ex.man av

tryckt telefonkatalog eller statskalendem.en
Det kan tilläggas begreppet register förefaller förhållandevisatt ända-

målsenligt det gäller vilkanär manuellaavgränsa behandlingaratt som
omfattas direktivet och den föreslagna lagen; personuppgifternär harav
fästs på det ganska enkeltär avgöra haratt strukture-papper om papperena

och de innehållerrats uppgifter viss enkeltom papper som om en person
kan tillgängliga. frågagöras I automatiskt behandlade uppgifterom som
finns i datorformat förefaller begreppet register däremot i dag mestadels
skapa tillämpningsproblem; uppgifterna i detta fall inteär fästa vid något
fysiskt, har struktureras, och dagens teknik vilkagör uppgiftersom att som
helst enkelt kan tillgängliga ellergöras mindre oberoende demer av var
finns. Det sagda hindrar givetvis inte det faktisktatt regelrättärnu ettsom
datoriserat register också kallas för det. Flertalet särskilda registerförfatt-
ningar just upprättandet ochrör förandet traditionella register, ochav
registerformen har därvid ofta valts medvetet för skapa förutsebarhetatt
och säkerhet beträffande de uppgifter behandlas; uppgifterna skallsom
läggas in i på visst strukturerat registersätt och fårett fram bara medtas
hjälp vissa angivna sökkriterier.av

12.2.9 Samtycke

EG-direktivetI finns inledningsvis grundläggande definitionen av sam-
tycke artikel h. Definitionen2 har förts till den föreslagnaöver personda-
talagen.

I de materiella reglerna i direktivet talas det sedan otvetydigtom
samtycke artikel 7 och 26.1 a respektive uttryckligt samtycke artikela
8.2 a. förefallerDet oklart vad förstärkningsorden otvetydigt och
uttryckligt har för materiell betydelse vid sidan den grundläggandeav
definitionen. Antingen har den registrerade samtyckt till behandlingen
eller så har han eller hon inte gjort det; något mellanläge finns inte. denI
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Samtycket"otvetydigt".alltidgivetvissamtycketmåstemeningen vara
vilje-och denregistrerade,från denviljeyttringalltidvidaremåste vara en

bakgrunduttrycklig. Motmeningnågonalltid imåste avyttringen vara
föreslagnai denbestämmelsernamateriellai devaltvisagda hardet att
förhållan-skillnad isakligNågonsamtycke.talabarapersondatalagen om

avsedd.inteEG-direktivettill ärde

skallsamtycketframgårdefinitionenAv att vara
frivilligt,0

ochsärskilt0
informerat.0

ocksåskallSamtycket vara en
viljeyttring.0

skriftligt.samtycketinte ärkrävsDet att
registrerade293 viljeyttringendenvidaremåsteDet genomsomvara

tillräckligtalltså inte attpersonuppgifter. Det ärbehandlingen engodtar av
godtartillhörregistreradedenfackföreningorganisation t.ex. somen --

i denmåstesamtycketmedlemmar;sinauppgifterbehandling me-omav
individuellt.ningen vara

denpersonligen, dvs.måstealla lägensamtycket iFrågan avavgesom
direktiv-frånledningavsaknadibesvarasvårsjälv,registrerade är att av
godellerställföreträdareombud,klartverkar manettDet att enentexten.

vilje-informeradeochsärskildafrivilliga,registreradesdenframförakan
kanombud. Meneller dennes ettpersondataansvarigedentillyttring

registreradförsamtyckelämnainformation,fåttombud, genast ensom
ombud ellerbehandlingen Kaninformerad ettblivitännuinte omsom

denföreträdabehörighetgenerellstöd attmedställföreträdare re-av enen
ombudbörvår meningEnligtsamtycke ettsärskiltlämnagistrerade ett

registreradespå den vägnar.samtyckelämnakunnaställföreträdareeller en
rättsligtregistrerade kandenframgåverkarartikel 8.2 attAv varac

medlemsstaternapåtydersamtycke. Dettasitt attförhindrad lämnaatt
förfinnasskallförutsättningar atträttsligavilkabestämmakanälva som

intebörmeningvårEnligtgiltighet.rättsligskall hasamtycke manett
skall fånågonför etträttsliga kravsärskilda,några att avgeställa upp

regi-denmed293 sammanhangi dettalagtextenföreslagnai denochHär avses—- denregistreratsuppgift harvilken omsåväl personstrerade somenperson omen
intehardetsamtycke lämnas; ansettsregistrerade ombliuppgiftervilken avses

registrerad.blidenbeteckning försärskildnågoninföranödvändigt avsessomatt
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samtycke. måste,Ett samtycke framgått det tidigare sagda,som av vara en
informerad viljeyttring från den registrerade. Den faktiskt kan tillgo-som
dogöra sig information vad behandling innebär och faktiskt kanom en som

frivillig viljeyttring innebär han eller hon godtar behand-attavge en som
lingen bör kunna lämna rättsligt giltigt samtycke. Den viljeyttringett som
samtycket rättshandling,utgör är den rättshandlingen kan vidtasen men av

helst förstår vad den innebär. Det viär det naturligtvem som som som ser
lagstiftning skydda och inskärpaatt respekt föratt individersen som avser

rättigheter i fråga personlig integritet också respekterar individen i denom
meningen den förstår vad det handlar fåratt bestämma älv.som om

vårEnligt mening bör föräldrar och andra ställföreträdare kunna lämna
samtycke för den inte själv kan bli informerad eller kansom avge en egen
viljeyttring i saken.

Avsaknaden vägledning i direktivet det svårtgör precisera denav att
innebördennärmare kravet péfrivillighet. Av artikel 10 andra streck-av c

verkar framgå det förutsettsatsen är uteblivetatt samtycke frånatt denett
registrerade kan få följder för denne; den registrerade skall dock inforrne-

följderna. Man kan tänka sig den situationen samtycke till vissras om att
uppgiftsbehandling uppställs förutsättning för den registreradeattsom en
skall få något han eller hon önskar eller behöver, telefon-som t.ex. ett
abonnemang, livsnödvändig sjukvårdsbehandling,semesterresa,en en an-

Ärställning, bostadsbidrag situationen sådanetc. den registrerade iatt
praktiken inte kan avstå, kan samtycket inte frivilligt;gärna möjli-vara

får här undantag för detgöras fallet detett kan visas den regist-gen att att
rerade skulle ha lämnat samtycket tvånget".även Också detutan för-
hållandet registrerad allmänt kan haatt underordnadsett eller be-en en
roende ställning i förhållande till den persondataansvarige, såsom när en
arbetsgivare begär samtycke till registrering uppgifter arbetstagareav om
eller arbetssökande, bör beaktas vid bedömningen samtycke harettav om
lämnats frivilligt på det EG-direktivetsätt kräver.som

Kravet på samtycket skall särskilt innebäratt språkligtvara sett att- -
generellt samtycke till uppgiftsbehandlingett inte godtas. Det förefaller

rimligt koppla kraven informationatt och särskilt samtycke.samman
Den registrerade skall informeras eller flera tilltänkta behandlingar,om en
och det dessa och ingaär andra behandlingar det särskildasom- sam--
tycket avser.

Definitionen i direktivet begreppet samtycke innebär s.k. hy-attav ett
potetiskt samtycke inte kan godtas hur välgrundad gissningen hypotesen

den registrerades inställning till behandlingen än är.om
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tillbakaregistreradedensituationen tardenberörs att12.5.2.2avsnittI
samtycke.lämnatett

Tillsynsmyndigheten12.2.10

tillsynsmyndigheten. Rege-regeringendet utserförslagvårt ärEnligt som
tillsynsmyndighettillDatainspektionenbeslutatredanhar att utseringen

be-indirektivet.294 lämpligtförefaller att taDeti en28artikelenligt
personda-tillitillsynsmyndighetDatainspektionen är enstämmelse attom

Datainspektionen.förinstruktioneniellerförordninganslutandetalagen
ända-meningvårenligtövrigtförförefallerDatainspektionenNamnet

personda-föreslagnai dentillsynsmyndighetför denmålsenligt avsessom
talagen.

landTredjel2.2.11

överföringreglerinnehållerdirektivetoch per-avlagenföreslagna omDen
de-uttrycklignågoninteinnehållerDirektivetland.tredjetillsonuppgifter

uttryckligfunnitemellertidVi harland. atttredjebegreppet enfinition av
föredra.lagtexteni ärdefinition att

in-intelandtredje statmeddirektivetframgår somatt enavsesDet av
för EES-inomförhandlingarpågårdeterfaritharVi ramengår i EU. att

tilltillämpningsområde attdirektivetsutvidgning avseavtalet avom en
inomerfarit,såvitt vi väntautvidgning attsådan är,EnEES-statema.även

utformatslagtexttillförslaglämnavalt somdärförVi har somattkort. en
inteförmodanutvidgningnågonskulle motskett;redanutvidgningenom
denjusteringgivetvismåstelag avstånd innan antas,till enkomma en

lagtexten göras.föreslagna

behandlingautomatiskrespektive ickeAutomatisk12.2.12

automatiskvad ärdefinitionnågon re-finns inteEG-direktivet somI av
begrepp,personuppgifter. Dessabehandlingautomatiskickespektive av

EG-gemen-hardirektivet,tillämpningenförgrundläggande enär avsom
innebörd.sam

294 96/176.Ju1996-01-18, DnrRegeringsbeslut
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stårDet klart behandling i datoreratt personuppgifter finns iav som
datorformat binär form inklusive överföringen uppgifter till sådantav-
format regel bör automatisk behandling i direktivetssom anses som- me-
ning.295 Däremot det osäkertär och i vilken utsträckning direkti-mera om

regler automatisk behandlingvets skall tillämpas på behandlingom av per-
sonuppgifter inte finns i datorformat, bilder och ljudsom t.ex. lagrats isom
något analogt format exempelvis på negativ eller vanligt ljud-ett ellerett
videoband. stårDet klart ljud- och bilduppgifteratt avseende människor
omfattas direktivets bestéimmelser.296av

Själva överföringen människas utseende eller tillröst vanligtav en ett
analogt ljud- eller videoband kan i någon mening skesägas
automatiskt, det viär det inte tillräckligt för direktivetsmen som ser att
bestämmelser automatisk behandling skall tillämpas.om Den analoga
upptagningen människas utseende och kan emellertidröst ocksåav skeen
automatiskt i den meningen upptagningen påbörjasatt och avslutas utan

någon direktatt inblandadoperatör är eller närvarande, såsom vid vissa
former videoövervakning och telefonavlyssning; detav datorer ellerär

direkt mänsklig inblandningapparatur utanannan upptagningen.som styr
Det förefaller tveksamt direktivets bestämmelser automatisk be-om om
handling skall tillämpas på sådan behandling. Detsamma kan gällasägas
beträffande mekaniska stämpelklockort.ex. och kassaregister registre-som

anställds ankomst och försäljning.rar en
Det huvudär över osäkert vadtaget med automatisk be-som avses

handling personuppgifter enligt EG-direktivet. Därför har vi inteav tagit in
någon definition det begreppet i den föreslagna lagen. Denna osäkerhetav
och bristen upplysande uttalanden i ingressen till direktivett.ex. medför
också vi inte ha någonatt egentlig grund för lämnaanser ytterligareoss att
vägledning för tillämpningen. Den vill på den säkra sidan börsom vara
enligt vår mening kunna tillämpa den föreslagna lagens bestämmelser om
automatisk behandling på all behandling personuppgifter i datorformatav
och sådana personuppgifter registeras i form någon direktsom utanannan
mänsklig inblandning. Direktivets och den föreslagna lagens bestämmelser

295 Jämför dock SOU 1996:88 179 där det uttryck för den uppfattningens. ges att
sådan kameraövervakning, bygger på digital teknik och där bild och ljud intesom
bevaras bara visas på monitor, inteutan kan ske med hjälpsägas automatisken av
behandling i direktivets mening.

296 Se artikel 33 andra stycket och punkt 14-17 i ingressen.
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barabehandlingentillämpasskall ävenbehandlingautomatisk omom
automatisk.delvis är

ochdirektivetstillämpasvårighetersärskilda attuppkommakandetAtt
klart.stårbilduppgifterochljud-påbestämmelserlagensföreslagnaden

tilläm-registreradedentillinformationbestämmelsernaskallHur omt.ex.
butiksövervak-medsambandilagrasbilderdigitalabeträffande sompas

tillämpningssvårighetemaundersökasärskiltskallKommissionenning.
denhoppaskanst.. Man attartikel 233förslaglämpligamedkommaoch

skall tillämpas.direktivethurljuskasta överkommerundersökningen att
automatiskdelvisbara ärpersonuppgifterÄven om-behandling somav

OmEG-direktivet.ochpersondatalagenföreslagnadenireglernafattas av
medpappershandlingarandraeller personupp-aktersamlingtilldet aven

hand-elleraktematillhänvisningarmedindexdatoriseratfinnsgifter ett
pappershandlingamaiuppgifternahurfråganuppkommerlingama, om

betraktas.skall
behandlingendelenautomatiskadendetkrävssaken avattviSom -ser

detförpersonuppgifter attomfattarindexetdatoriseradedetexempleti -
föreslagnadentillämpaaktuelltbli per-kunna attskullehuvud tagetöver

hjälpmedintebehandling. Kanautomatiskregler mansondatalagens om
individer iuppgifterframsöka pappersma-behandlingautomatisk omav

automatisk be-delvissådanfrågainterimligendetkanterialet, enomvara
persondatala-föreslagnadenomfattaspersonuppgifterhandling avsomav

EG-direktivet.ochgen
ellerdiariumindexet,datoriserade ettdet t.ex.docktordenormalfalletI

personuppgifter,påsökbartärenden,förteckning övernågon varaannan
ochföretagMyndigheter,ärendet rör.på denexempelvis namnet som

administrativvedertagenmedenlighetioftaharorganisationerandra -
ärendevarjeåsattochärendenolikaiverksamhet ensindelat inpraxis -

handlingvarjebeteckningendenantecknat sombeteckningunik samt
deskulleEG-direktivettolkningvidsträcktMedärende.tillhör avett en
så-iärendebeteckningåsattsalla enflestaallra ensompapper -papper -
påsökbarärendeförteckning, ärdatoriseradmedorganisation somdan en

En-bestämmelser.direktivetsomfattadekunnapersonuppgifter, avanses
denbörsakenviSomorimlig.tolkningsådanmening servårligt är en

datoriserade in-till detenbarthänförligbehandlingenautomatiska anses
före-ibörfinnspappershandlingarandraellerakter somdexet. De

regis-fördamanuelltreglerdirektivetsenligtbedömasfallkommande om

ter.
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12.2.13 Skriftligen respektive undertecknad

Den föreslagna lagen innehåller på vissa punkter bestämmelser attom
olika åtgärder skall företas skriftligen. I vissa sammanhang dess-anges

ansökan eller liknandeutom böratt undertecknad.en vara
Avsikten kravet påär något skall skeatt skriftligenatt skall förstås så
åtgärden skall kunna företasatt såväl påtext igenom textpapper som

elektroniskt format. När vi den persondataansvarigeatt skall lämnaanger
information skriftligen till den registrerade går det således bra lämnaatt
informationen via dent.ex. registrerade har tillgånge-post, till det.om

Den beskrivna på skriftlighetskrav i lagstiftningennu synen stämmer
med denöverens inställning IT-utredningen uttryck för detgettsom när

gäller elektronisk dokumenthantering förvaltningeni
IT-utredningens slutsats vidareär det på förvaltningsområdetnäratt - -

finns författningsföreskrift något skall undertecknasen att innefattasom
rutiner.298inte elektroniska Utredningen föreslår dock riksdagenatt ge-

särskild lagbestämmelse skall regeringennom makten såvittattge avser-
handläggning förvaltningsärenden föreskriva bestämmelserav att som-
riksdagen har beslutat i lag undertecknande inte hindrar digitala do-om att
kument eller elektroniska används.299handlingar åtgärderFör vidtassom
utanför förvaltningsområdet, mellan enskilda, föreslåst.ex. inte någon
motsvarande bestämmelse elektroniska åtgärderatt kan ersättaom ett un-
dertecknande för hand på papper.

Vid utarbetandet lagtextförslaget har vi tagit ställning till i vilka fallav
åtgärd bör förenad med sådan säkerheten normalt förknippadvara ärsom

med krav på egenhändigt undertecknande.ett För dessa fall har vi angett
det bör krävas undertecknande.att På det har de allrasättet flesta författ-

ningar skrivits hittills, och vi har inte det vår uppgiftsett innanattsom -
IT-utredningens utarbetade förslag behandlats klart överväga underens -
vilka förutsättningar elektroniska åtgärder bör kunna underteck-ersätta
nande. När vi det bör krävas någotatt skall undertecknas,att krävsanger
det alltså tills vidare namnteckning skrivsatt för hand påen ett papper.

297 Se sou 1996:40 91 ff.s.
298 Se sou 1996:40 95.s.
299 Utredningens förslag till 7 § förvaltningslagen.ny a
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tillämpningsområdetterritoriellaDet12.3

persondataansvarigasådanapå ärtillämpas eta-börPersondatalagen som
Även för be-från tredje landpersondataansvarig.Sverige.blerade i när en

böri Sverigefinnsutrustninganvänderpersonuppgifterhandling somav
tillämpas.svenska lagenhuvudregel densom

territorielladetbestämmelserdetEG-direktivet finnsiartikel 4I om
direktivetinför sereglernationelladetillämpningsområdet för av-som

inte lättaBestämmelsernaingressen.i ärpunkt 18-21 attochsnitt 3.2.5
påtillämpassåledesinnebörd och börEG-gemensamhartolka. De en

avseddadirektivetiskulle detmedlemsstater;i allasätt annarssamma
överlappningar.luckor ochfungerakunnainte utansystemet

ochsvåra tolkabestämmelsernasagda ärdetbakgrund attMot attav -
i denvi valtharmedlemsstaterallalikartat atttillämpasde böratt av -

avseddaregler, vilkakortfattadein ärbaralagtextensvenskaFöreslagna, ta
EG-domsto-framkommakanmed vadenlighetitillämpas genomatt som

åstad-syftar tillgemenskapenåtgärder inomeller andra attpraxislens som
vad di-inte längretillämpning. Avsikten änenhetlig ärkomma atten

verksam-påpersondatalagentillämpningdet gällerkräverrektivet när av
Sverige.utanförutförshet som

skallpersondatalagenkortfattatförslagi vårthuvudregel attSom anges
Sverige.etablerad i Be-persondataansvarigpå varje ärtillämpas som

förledningoch vissinnebördEG-gemensametablerad hargreppet en
i ingressen.från punkt 19kan hämtastolkningen

medlemsstater,etablerad i flerapersondataansvarig kanendaEn vara
denförmodligenbestämmelserEG-direktivetsinnebärfall attför dettaoch

ibedrivs Sve-verksamhetpå denskall tillämpasbarasvenska lagen som
Är ochinomrige.300 etablerad EUpersondataansvarig att somanseen

skallsvenska lagendentroligendirektivetinnebärSverige,bara iEES att
inompersondataansvarige bedriververksamhet denpå alltillämpas som

verksamhetförmodligen intedirektivetkräverdäremot attoch EES;EU
osäkertlagstiftningen. Detskall omfattas ärEESochutanför EU meraav

två medlems-etablerad ipersondataansvarig ärskall gällavad när ensom
etable-medlemsstat därtredjeockså iverksamhetbedriverstater, enmen

300 bl.a. for-bestämmelserfinnsutländska filialer1992:160lagenI ommm.om
Sverige.bedriver iutlänningarnäringsverksamhetsådanför sommerna
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ring inte föreligger. Skall exempelvis svensk, dansk eller tysk tilläm-rätt
på den verksamhet persondataansvarig etablerad baraärpas som en som

i Sverige och Danmark bedriver i Tyskland.
det falletFör den persondataansvarige inte etablerad någonstansäratt

inom EU eller EES i tredje land finns specialregel. Använder denutan en
persondataansvarige för behandlingen personuppgifter utrustningav som
finns i Sverige, skall den svenska lagen tillämpas. Förmodligen skall i
detta fall den svenska lagen bara tillämpas på den verksamhet bedrivssom
i Sverige.

Specialregeln blir inte tillämplig utrustningen bara används för attom
låta personuppgifter gemenskapen. sådantI fall skall denpassera genom
svenska lagen inte tillämpas.

Är specialregeln tillämplig, måste den utlänning persondata-ärsom
ansvarig företrädare for sig. Företrädaren skall etablerad iutse en vara
Sverige. Företrädaren kan fysisk eller juridisk ellervara en person en
svensk myndighet.

syfte skapaI ordning och reda har vi i vårt förslag tagit medatt be-
stämmelser den persondataansvarige innan utrustningen i driftatt tasom -

skall anmäla till Datainspektionen han eller hon har till före-utsettvem-
trädare för sig. Anmälan skall skriftligen och åtföljdgöras ettvara av
skriftligt medgivande från den utsedde företrädaren. Medgivandet behöver
inte nödvändigtvis undertecknat, Datainspektionen skall på ettvara men
eller digital signatursätt elektronisktannat medde-t.ex. ettgenom en-
lande kunna förvissa sig det härrör från företrädaren. Sådana ord-attom-
ningsföreskrifter kan inte oförenliganämnts med direktivet.som nu anses

iDet den föreslagna persondatalagensägs den persondataan-som om
svarige skall gälla också för den utsedde företrädaren.

kommissionensI förklaring till direktivförslaget har exempel påsom
utrustning terminaler och frågefonnulär. måste såledesDet tydli-angetts

fråga fysiska saker, och dessa finnassaker skall inom Sveri-gen vara om
gränser.ges

skallDet vidare den persondataansvarige använder utrust-vara som
ningen i Sverige. Specialregeln blir därför inte tillämplig bara för att
svenskar med utrustning här kan komma och söka bland uppgifter iegen
databaser i utlandet, via Internet. Detta gäller enligt vår meningt.ex. även

det finns avtal mellan svenskennär och utlänningen tillgång tillett om
uppgifterna. däremotOm utrustningen i Sverige den persondata-ägs av
ansvarige utlänningen eller används på hans eller hennes uppdrag, kan
specialregeln tillämplig.vara
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på behandlingallGrundläggande krav12.4 av

personuppgifter

på be-grundläggande kravslås fast vissapersondatalagenföreslagnadenI
måstepersondataansvarige alltiddenpersonuppgifterhandlingen somav

ändamålvetenskapligaochstatistiskahistoriska,förbehandlingfölja. För
föreslagnai denRegleringenlättnader.föreslås vissaarkiveringt.ex. --

EG-direktivetstillansluterpersondatalagen text.nära

Inledning12.4.1

på behandlingenrad kravdeträknasEG-direktivetiartikel 6I avupp en
haruppfylla; artikelnmåstepersondataansvarigedenpersonuppgifter som

artikelolaglig.behandlingen Iinte kravenUppfylls äri avsnitt 3.4.berörts
vid behandlingsäkerhetenrörandereglervidaredetfinns17 person-av

avsnittuppfylla seockså måstepersondataansvarigedenuppgifter som
12.10.

behand-inte baratillåten krävsskallbehandling attvissFör att varaen
Behand-artikeligrundläggande kravendemedenlighetutförs ilingen

artikelifalltill något dehänförasockså kunnamåstelingen angessomav
huvud till-bestämmelsen deti den är över tagetde fallbara i som anges

behandlingenavsnitt 12.5.l. Avserpersonuppgifter,behandlalåtet att se
godtaskunnabehandlingen dessutommåstepersonuppgifter,känsliga en-

avsnitt 12.5.3.3.i artikelbestämmelsernaligt se
bestämmelsetagit inpersondatalagenföreslagnai denVi har varsen

till erin-dock lagtVi harEG-direktivet.iartikel 6ansluter tillnära entext
tillpersondataansvarige skallden attviktiga kravetdet att sam-seran om

så krävs.hämtas intycke när
depreciserakanDatainspektioneneller närmareRegeringen gene---

innehåller.bestämmelsenuppgiftsbehandlingprinciper förrella som

behandlinglagligochKorrekt12.4.2

skallalltidpersonuppgifterbestämmelsefinnsEG-direktivet attl omen
lagligtkorrekt ochpåbehandlas sätt.ett
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behandlingNär laglig framgårär den föreslagna persondatalagenen av
och anknytande lagstiftning. Av dessa rättskällor framgår också vad ärsom

korrekt behandla personuppgifter.sättett att
förefallerDet osäkert den uttryckliga bestämmelsen i EG-direktivetom
personuppgifter skall behandlas på korrektatt och lagligt harettom sätt

någon självständig betydelse. Vi har emellertid för säkerhets och fullstän-
dighets skull valt i den föreslagna persondatalagen medatt sådan be-ta en
stämmelse och därvid erinra det viktiga kravet den persondataan-attom
svarige skall hämta in samtycke så krävs.när

Ändamålet12.4.3 med behandlingen

EG-direktivetI finns bestämmelse personuppgifter skall samlasatten om
in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål. be-Den
stämmelsen kompletteras den viktiga regeln efter insamlingen fårattav
behandling uppgifterna inte påske oförenligtsätt medett är deav som ur-
sprungliga ändamålen.

Dessa bestämmelser har förts eller mindreöver ordagrant till denmer
föreslagna persondatalagen.

Bestämmelserna innebär ändamålen med behandlingatt en av person-
uppgifter måste Ändamålenbestämmas redan uppgifterna samlasnär in.
måste då uttryckligen. finnsDet inte något krav på ändamålsan-anges att
givelsen skall nedtecknas.

Att ändamålen skall särskilda, innebär alltför allmänt hållenattvara en
ändamålsangivelse inte godtas. Hur detaljerad ändamålsangivelsenpass
skall för uppfylla den föreslagna lagens och direktivetsatt krav påvara att

särskild får i praxis.avgöras Regeringen och Datainspektionen kanvara
också utfärda preciserade regler, för olika typsituationer.t.ex.mer

Det möjligt flera ändamålär uppgifterna samlasatt när in.ange
I EG-direktivet de ändamål för vilka uppgifternaatt samlas inanges

skall berättigade. vilkaI fall det berättigat samla inär och be-attvara
handla personuppgifter framgår den föreslagna persondatalagen ochav an-
knytande lagstiftning. förefallerDet osäkert bestämmelsen berätti-om om
gade ändamål har någon självständig betydelse. Vi har ändå valt för sä-att
kerhets fullständighetsoch skull med den bestämmelsen i den föreslagnata
persondatalagen.

De insamlade personuppgifterna får behandlas för andra ändamål deän
för vilka uppgifterna samlades in bara de ändamålen och deom nya nya-

behandla uppgifternasätten inte oförenliga med deatt är ursprungliga-
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ändamålen f°ar be-ursprungligamed deoförenligtVadändamålen. ärsom
ochregeringenreglerpreciseradeoch depraxis somstämmas mergenom

insamlatsharinteuppgiftermånvadutfärda. IkanDatainspektionen som
ändå kan använ-marknadsföring göradirektmed attharändamålför som
på dettabestämmas sätt.ändamål fårsådanaför t.ex.eller lämnasdas ut

förbehandlingenliksomgivetvis,måsteändamålförBehandlingen nya
falltillåtnadenågotunderhänföraskunnaändamålen,ursprungligade av

skallpersonuppgifterkänsligaoch,artikeli 7behandling omangessomav
artikelmedenlighettillåtas ikunnabehandlas,

måsteuppgifternatillutlämnande annanbetonas ävenbör ettDet att av
därför intebörändamålen. Detursprungligademed varaförenligtvara

lämnarpersondataansvarig utkringgå reglerna attmöjligt enatt genom
ändamålbestämmerinsamlingvid sintill somuppgifterna somarman,en

ursprungliga.med deoförenligaär
ochstatistiskahistoriska,förpersonuppgifterbehandlingSenare av

Betydel-avsnitt.särskiltföljande ii detändamål ettvetenskapliga tas upp
såvittsärskiltberörtsvidareharbehandlingenmedändamålet avseravsen

l1.6.5.avsnittstatistik iochforskning

omfattningkvalitet ochPersonuppgifternas12.4.4

skallpersonuppgifternabestämmelserfinns att varaEG-direktivetI om
ända-till deförhållandeomfattande ialltförinteochoch relevantariktiga

bestämmelservidare attfinnsbehandlas. Däruppgifterna omvilkamål för
uppgif-aktuella;nödvändigt,detoch, ärriktigaskalluppgifterna omvara

förändamåltill deförhållandeiofullständigaellerfelaktigaärter som
persondataansvarigedenochinte,behandlasuppgifterna accepterasvilka

uppgifter.sådanautplåna ellerför rättaåtgärderrimligaallavidta attmåste
före-till denförtsordagrant översåharbestämmelser gottDessa som

blockeringdockhar angettslagtextförslagetpersondatalagen. I somslagna
ellermissvisandefelaktiga,rättelseochutplånandetillalternativ avett
ianförsvadframgårdettatillSkälenuppgifter. av-ofullständiga somav

bestämmelserytterligareockså förredogörsavsnittet omdet12.8. Isnitt
lagtextförslagetisammanhangvi i dettaharförtydligarättelse För attm.m.

missvi-uppgifter,ofullständiga ävenochfelaktigaförutomvidare nämnt,
uppgifter.sande

behandladedeviktenunderstrykas attsammanhangetibörDet av
missvisandefelaktiga,Användningenkvalitet.höghålleruppgifterna aven
andraochregistrerade storaförorsakakanuppgifterofullständigaeller
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skador och förtret i övrigt. Sådana olägenheterstor kan förebyggas genom
sund källkritik parad med nödvändig noggrannheten och detattgenom

dokumenteras varifrån olika uppgifter har hämtats.

Här kan avslutningsvis finnas anledning återge utdragatt färsktett ettur
beslut Justitiekanslern i ärende skadeståndett därav slutsatsen blevom att
23 § datalagen inte tillämplig beslut 1996-12-12, dnr 1645-96-21.var

Den utredning föreligger i ärendet visar X i den särskildasom att självdeklarationen
vid 1995 års taxering fyllt i uppgift folkpension i 1 istället för iruta 3om hanrutaa a;
har sålunda tagit folkpensionen lön. När han därefter ansökteupp förtida åter-som om
betalning beträffande den honom beräknade överskjutande skatten observeradeav
skatteförvaltningen inte denna förväxling beträffande lön och pension. X kom därmed

tillgodoräknas for högtatt grundavdrag vilketett i sin ledde till förtur be-att ett stort
lopp återbetalades till honom. Vid taxeringen upptäcktes förväxlingen mellan folkpen-
sion och lön vilket ledde till X påfördes kvarståendeatt skatt motsvarande vad han
tidigare erhållit för mycket jämte kvarskatteavgift.

Xzs uppgifter i den särskilda självdeklarationen registrerades i det centrala skatte-
registret. Till följd härav korn registret innehålla uppgiftatt visserligen överens-en som
stämde med den särskilda självdeklarationen inte i överensstämmelse medmen som var
verkliga förhållanden. Sedermera registrerades också beslutet förtida återbetalning.omÄven härigenom korn det centrala skatteregistret innehålla uppgiftatt inteen som varkorrekt i förhållande till vad borde ha blivit registrerat den föreliggandesom bristenom
i deklarationen hade upptäckts. Frågan uppkommer då huruvida bestämmelsen i 23 §
datalagen skadestånd vid oriktig eller missvisande uppgift iom personregister kan varatillämplig.

...
förevarandel fall har skatteregistret kommit innehålla uppgiftatt Xzs in-en omkomstförhållanden överensstämt med den honom avlämnadesom självdeklarationenav

vid taxeringsarbetet visat sigmen felaktig.som senare Som Riksskatteverket fram-vara
hållit borde skatteförvaltningen i samband med prövningen ansökningen förtidaav om
återbetalning skatt ha upptäckt denna felaktighet. Denna försummelseav ledde till att
beslutet förtida återbetalning skatt blev oriktigt.om av

Skatteregistrets syfte ... bl.a.är till hjälp vidatt taxering och uppbörd. lvara re-gistret registreras bl.a. uppgifter från självdeklarationen och de beslut meddelas isom
samband härmed. Skatteregistret får således förutsättas korrekt återge de uppgifter den
skattskyldige lämnar i sin självdeklaration, dessa riktigaoavsett ellerär inte. Detom
fortsatta gransknings- och taxeringsarbetet går bl.a. på korrigeraut sådana felaktighe-att

i självdeklarationen.ter l registret registreras också de beslut meddelas undersom
taxerings- och uppbördsarbetet.

Mot bakgrund det anförda kan uppgiften Xzs inkomstförhållandenav inteom an-innefatta sådan felaktig eller missvisandeses uppgiften i datalagen. Intesom avses
heller kan registreringen det visserligen materiellt oriktiga formelltav korrekta be-men
slutet återbetalning medföra registret tillfogatsom felaktigatt eller missvisandeen
uppgift. Den skada kan ha tillfogats X har heller inte orsakatssom registreringenav

sådan föranletts skattemyndighetensutansom felaktiga handläggningav ärendetav omåterbetalning skatt.av
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nödvändigtänfår längreintePersonuppgifterna12.4.5 sparas

formsådaniupplysningardvs.personuppgifterfårEG-direktivetEnligt -
mednödvändigtdetså längebara ärlagrasidentifierasenskilda kanatt -

måsteDärefterbehandlas.uppgifternavilkaändamål för per-detillhänsyn
eller förstöras.avidentifierasalltsåsonuppgifterna

föreslagnadentillförtsgallring harÄven överbestämmelsedenna om
persondatalagen.

statistiskahistoriska,tid förunder längrepersonuppgifterLagring av
avsnitt.iändamål nästavetenskapligaoch tas upp

vetenskapligastatistiska ochhistoriska,förBehandling12.4.6
ändamål

InledningI12.

personuppgifterbehandlingochlagringEG-direktivet ärEnligt avannan
gynnad. Se-särskiltändamålvetenskapligaochstatistiskahistoriska,för

med deoförenligskall inteändamålsådanaför ur-behandling ansesnare
till-ocksådetochsamlades in, äruppgifternavilkaändamål forsprungliga

tid. Detunder längrepersonuppgifterändamålsådana nuförlåtet att spara
lämpligavidtarellerbeslutarförutsättningunder statengäller attsagda om

skyddsåtgärder.
statistik.ochforskningförbehandlingberörsavsnitt l 1l

arkivSärskilt6.212.4. om

hand beva-förstadet iändamål,historiska ärförbehandlinggällerdetNär
uteslu-intevisserligenkanblickfånget. Detikommerarkivrandet somav

gångnågonpersonuppgiftenstakaframtidenförbevarandet enatt avtas
huvud-Menändamålhistoriskasådanaförskekunnaskulle avses.som

framtidenföruppgiftssamlingarbevarandeändå det somfallet är avnog
åt.sigenskilda kanoch ägnamyndigheter

arkivMyndigheternas

däranförsvad9.4. Avavsnittitagitshararkiv somMyndigheternas upp
persondatalageni attbestämmelseuttryckligföreslår omviframgår att en

elleruppgifterallmänna attbevaramyndighet ar-hindrarinte attlagen en
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kivmaterial hand arkivmyndighet.tas Vår bedömningom i enlig-av är,en
het med vad anförs i det berörda avsnittet, det bevarandesom att all-av

uppgiftermänna myndigheterna utför förenligär med EG-direktivet.som
Vi har vidare det gällernär myndigheternas bevarande uppgifter inteav

funnit anledning i vårt förslag tillatt persondatalag införa generell regelen
i vad mån myndigheters uppgifter i register eller handlingarom skall för-

gallras integritetsskälstöras tid.301efter viss Någon sådanav generellen
regel finns inte i dag och behöver inte heller införas på grund EG-di-av
rektivet. Enligt vår mening står sig den bedömning departementsche-som
fen gjorde i samband med antagandet års1990 arkivlag, nämligenav att
regler gallring integritetsskäl bör i de särskildaom lagartasav som
reglerar integritetskänsliga akter och register, eftersom reglerna därmed
bäst kan efter vad det speciella kräver.302materialetanpassas Utveck-
lingen har nått dithän det flertalet känsligaatt stora myndighetsregisternu
regleras särskilda registerförfattningar, vilka innehåller nödvändigaav sär-
regler gallring.om

Det sagda innebär sammanfattningsvis den föreslagnaatt persondatala-
inte hindrar myndigheterna bevararatt allmännagen uppgifter och la-att
inte heller innehåller någon reglering innebärgen allmänna uppgif-attsom

måste förstöras gallraster efter viss tid. I vad mån myndigheternaen är
skyldiga allmänna uppgifteratt eller förstöra dem framgårspara av annan
lagstiftning.

Enskildas arkiv

återstårDet det bevarandeatt ta uppgifter enskilda sig åt.upp ägnarav som
Med bevarande i detta sammanhang uppgifter läggs tillavses att ett

arkiv för under längre tidatt vadän nödvändigtsparas är med hänsynsom
till de ändamål för vilka uppgifterna i övrigt behandlas. Om t.ex. person-
uppgifter samlas in för användas för fakturerings-att och redovisningsän-
damål, enligt vårär mening det sparande uppgifterna måste skeav som
under viss tid på grund skatte- och bokföringslagstiftning nödvändigtav
med hänsyn till de ursprungliga ändamålen med behandlingen. Bara om
uppgifterna under längre tid så, blir detän alltså fråga bevarandesparas om
i den mening vi här.avser

301 Datalagsutredningens slutbetänkande innehåller i avsnitt 15 beskrivningen av
gällande ordning och överväganden rörande gallring.

302 Prop. 1989/90:72 jämför32, KrU 1989/90:29 12s. s.
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böruppgifterbevarandemyndigheternasgäller mandetLiksom avnär
plan-skeskalluppgifterbevarandeenskildaspåkravuppställa att avett

förskall bevarasuppgiftervilkaplan förnågonintedetFinns sommässigt.
hävdafogmedsvårtdet atttill,skallbevarandet är atthurochframtiden

EG-direktivet.iändamålhistoriskasådanaförskerbevarandet avsessom
beva-uppgifternaochkvalitetviss attockså utmåstePlanen vara av

uppgifterallabaragårplan attframtid. En utöverskådligför somras
uppfyllerhållerhårddiskenså längeskallhårddiskpåfinns sparasensom
uppgiftermängdBevarandetkvalitetskrav.dettainteuppenbarligen enav

planenändamålhistoriska ävenförskehelhetsini omfår däremot anses
andramedantidvissefterförstörasskalluppgiftervissapågår enattut

tid.längreunderbevarasskalluppgifter
bevarasskalluppgifterför hurplansakens un-iligger attnaturDet en

nedtecknats.hamåstetidlängreder en
grundläggande kra-uppfyller deuppgifterbevarandeenskildasAtt av

fåskallbevarandet ägaförtillräckligtsigi att rum.inteartikel 6i ärven
tillhänförasockså kunnamåsteinnebärbevarandetbehandlingDen som

artikel Iiuppgiftsbehandlingfallentillåtnade angesnågot somavav
in-allmäntarbetsuppgiftbetraktasbevarandetfall kan avvissa ensom

intresseallmäntsådant attfinnaskane. ett avartikel Det7 t.ex.tresse
verk-näringslivetsocharbetarrörelsens,föreningslivets,uppgifter t.ex.om

tillåtetocksåbevarandetIbland kanframtiden.för ansesbevarassamhet
artikel 7intresseavvägningefter en

avsnitt 12.5.iberörstillåten närmareuppgiftsbehandling ärfallvilkaI
Datainspektionen närmareellerregeringenavsiktenframgår är attDär att

sub-Enskildatillåtas.kanuppgiftsbehandlingfallvilkaipreciseraskall
medönskvärtdetområde därsådant är meraförefallerarkivjekts ettvara

viktigsynpunktfrån allmäntillåtlighetenfastslårreglerpreciserade avsom
givetvisbörreglersådanautformningenVidarkivverksamhet.privat av

utnyttjas.områdetpåsärskilda kompetensRiksarkivets
behandlingenvidaremåstebevaras,personuppgifterkänsligaSkall

så-kanförutsättningarvissaUnderartikelmedenlighettillåtas ikunna
behandlaorganisationerfackligaochreligiösafilosofiska,politiska,ledes

fallvissad. Iartikel 8.2medlemmarsinapersonuppgifterkänsliga om
intresseallmäntviktigt attsådantutgöra ettdessutombevarandetkan anses

behandlingförbudetprincipiella motdetfrån avkanundantag görasett
och Data-regeringenAvsikten8.4. ärartikel attpersonuppgifterkänsliga

12.5.3.3.avsnittseundantagsådanaföreskrivaskall kunnainspektionen



356 Innehållet deni persondatalagennya SOU 1997: 39

Även enskildas bevarande känsliga uppgifter inteom skulle kunnaav
tillåtas i enlighet med vad finns möjlighetsagts, lämnasom nyss att över
materialet till arkivmyndighet se avsnitt 9.4. Att uppgifteren som en-
skilda har samlat in lämnas tillöver arkivmyndighet för bevarande kanen
inte oförenligt med de ändamål för vilka uppgifternaanses ursprungligen
samlades in.

Vi har, slutligen, inte heller beträffande enskildas bevarande uppgif-av
funnit anledning föreslåter någonatt generell regel gallring integri-om av

tetsskäl i persondatalagen. För känsliga personuppgifteratt huvudöver ta-
skall få bevaras enskildaget krävs bevarandet kan tillåtasatt iav enlighet

med de reglerna istränga artikel
Det sagda innebär sammanfattningsvis enskildas bevarandeatt av per-

sonuppgifter sker seriöst och planmässigt inte hindrassom den före-av
slagna persondatalagen under förutsättning den behandlingatt beva-som
randet innebär tillåtenär enligt de allmänna reglerna i lagen be-närom
handling kan tillåtas. finnsDet inte någon reglering i den föreslagna per-
sondatalagen innebär personuppgifteratt på dettasom bevarassättsom
skall förstöras efter viss tid.en

12. 3 Lämpliga skyddsåtgärder

När det gäller behandling för historiska, statistiska eller vetenskapliga än-
damål, skall besluta eller vidtastaten lämpliga skyddsåtgärder. frågaIom

säkerheten vid behandlingen kan regeringen ellerom Datainspektionen
besluta generella föreskrifter, och Datainspektionen kanom också besluta

vilka åtgärder skall vidtas i det enskilda falletom se avsnittsom 12.10.3.
Härutöver bör det såsom lämplig skyddsåtgärd i själva personda-en- -

talagen in reglertas personuppgiftergaranterar att behandlassom försom
historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål inte används för fattaatt
beslut eller vidta åtgärder beträffande de registrerade.om annars Undantag
bör bara medges den registreradenär har lämnat sitt samtycke till åtgär-att
der vidtas, vilket förekommer vid viss forskningsverksamhet, eller när
några vitala intressen står på spel, exempelvis då det vid behandling av
medicinska personuppgifter för vetenskapliga ändamål upptäcks vissaatt
registrerade lider allvarlig sjukdom kräver behandling. Fråganav en som
har såvitt forskning och statistik berörts i avsnitt 1l.6.5.2.avser

Beträffande personuppgifter i myndighets arkiv finns det, såsomen
i avsnittnämnts 9.4, redan bestämmelser lämpliga skyddsåtgärder,om t.ex.

regler sekretess och skydd för arkiv. Den berördaom regeln i den före-nu
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personuppgif-sådanagälla förintedärförbl.a.börpersondatalagenslagna
arkiv.myndighetsifinnster ensom

medharändamålförbehandlaspersonuppgifter t.ex. enDe somsom
med dessaenlighetiförbehandlasfår givetvis attverksamhet göraviss att

registrerade,debeträffande ävenåtgärdervidtaändamål samma upp-om
verksamhetsstatistik.framställaförbehandlassamtidigtgifter att t.ex.

skallpersonuppgifterbehandlingNär12.5 av
tillåtenvara

behandlingvilka falliuppräkninginbörpersondatalagen avtasI aven
förbudprincipielltinförasvidarebörtillåten. Det ettpersonuppgifter är

ochåsikterpolitiskapersonuppgifterkänsliga t.ex.behandla omattmot
regeringenochundantag,antali lagenförbudet bör görasFrån etthälsa.

intressenallmännaför viktigabefogenhetbörDatainspektionen attoch ges
ansluterregleringen näraföreslagnaundantag. Denytterligareföreskriva

EG-direktivet.till

fårpersonuppgifterför närförutsättningarAllmänna12.5.1
behandlas

Inledning12.5.1.1

behandlingfallvilkaiEG-direktivet räknas detiartikel 7 person-avI upp
fall.andranågrabehandlas ifår intePersonuppgiftertillåten.uppgifter är

behandlingenmåsteÄr behandlas,skallpersonuppgifterkänsligadet som
avsnittartikelibestämmelsernaenlighetgodtas i medockså kunna se

l2.5.3.3.
Principer görrubrikenunderartikel finnsiBestämmelserna somsom

Bestämmel-avsnitt 3.5.tillåtas, redovisats ikan haruppgiftsbehandlingatt
fall harvissapersondatalagen. Iföreslagnatill denförtshar överserna

avsedd.i saknågon ändringgjortsförenklingar ärspråkligavissa utan att
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Vi föreslår således persondatalagen skall innehållaatt bestämmelseen om
personuppgifter får behandlasatt bara den registrerade har lämnat sittom

samtycke till behandlingen eller behandlingennär nödvändigär
a för fullgöra avtal med denatt registrerade,ett
b för på den registrerades begäranatt vidta åtgärder innan avtalett

träffas,

c för den persondataansvarige skall kunnaatt fullgöra rättslig skyl-en
dighet,

d för skydda vitala intressen för denatt registrerade,
e för utföra arbetsuppgift allmäntatt intresse,en av
f för den persondataansvarige,att eller tredje till vilkenen man person-

uppgifter lämnas skall kunna utföra arbetsuppgiftut, i samband meden
myndighetsutövning, eller

g för ändamål berättigade intressenrör hos den persondataansvarisom ge,
eller sådana tredje till vilkamän personuppgifter lämnas dettanärut,
intresse denväger registreradesän intresse.tyngre

Avsikten regeringenär eller Datainspektionenatt inom för dessaramen
allmänna bestämmelser skall preciseranärmare i vilka fall behandling av
personuppgifter tillåten. De särskildaär registerförfattningama kan vidare

såsom preciseringarnärmare i vilka fall och underses vilka former be-av
handling personuppgifter tillåten.är Huruvida viss behandlingav kanen

tillåten enligt denna bestämmelse fåranses i svenskytterst avgöras dom-
stol, i förekommande fall kan begära s.k. förhandsavgörandesom ett av
EG-domstolen.

12.5.1.2 Samtycke

Den först angivna omständigheten medför behandlingattsom av person-
uppgifter tillåtenär den registreradeär haratt lämnat sitt samtycke till be-
handlingen. Innebörden begreppet samtycke har redogjorts för i avsnittav
12.2.9.

fårDet ligga i sakens samtycke måste finnas frånnaturanses att alla
registrerade vilkas personuppgifter berörs behandling; samtycke frånav en

registrerad verkar inte kunna berättiga behandlingen uppgifter nå-av om
just denne.ängon annan

I avsnitt l2.5.2.2 berörs den situationen den registrerade tillbakaatt tar
lämnat samtycke.ett
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Nödvändighetskravet312.

behandlatillåtetdetdärsamtycke är attförutomfallen per-andraDe --
olikanödvändig förbehandlingen ärsamtligaförutsättersonuppgifter att

uppgifter.
flestahelt klart. Deinteinnebär ärnödvändighetskravet närmareVad

personregister ävenmanuelltutförasfaktiskt utan omuppgifter kan rent
behandlatidbetydligt längre änoch attmycket person-kostar tardet mer

automatiskt.uppgifterna
detinnebärarimligeninte attnödvändighetskravetdet kanviSom ser

behandlingsådanuppgiftutföraomöjligt utanfaktiskt avskall att envara
lagen.föreslagnaoch denEG-direktivetomfattaspersonuppgifter avsom

billigtochenkeltlika attutanutförasuppgift däremot nästan per-Kan en
behandlanödvändigtdet intekan attbehandlas, person-sonuppgifter anses

uppgifter.användabralikagårkanske attnästandetuppgifterna; anonyma

avtalsamband medI12.5.1.4

avtal,medsamband närtillåten ipersonuppgifter kanBehandling varaav
behövsdetellerregistrerade närmed denavtalfullgöraför ettdet krävs att

träffas.avtalåtgärder innanvidta ettbegäranpå dennesför att
älvregistreradedendetavtal krävsfullgörelse attgällerdet ettNär av

juridiskochpersondataansvarigmellanavtal personavtalspart. Ett enär en
behandlingrättfärdigabestämmelsedennaenligt per-således inte avkan

juridiskadenanställda hosdeuppgifter är per-sonuppgifter, t.ex. somom

sonen.
dendetkrävsträffasavtalinnan attvidtasåtgärderfråga ettI somom

behandlanödvändigtdetåtgärder attde görbegärtregistrerade har att som
skallavsiktenkrävasinteverkarvidtas.skall Det attpersonuppgifter vara

småföretagaredenavtalet;tilltänktadetbli iskallregistreradeden partatt
innanvidtasåtgärdersåledes begärakanbolagi sitt attaktierallaägersom

avtal.träffarbolaget ett
detregistreradmed göraavtalfullgörandetfall kanvissa ettI enav

försäk-Ettnågonuppgifterbehandlanödvändigt person.annanatt om
förmånsta-försäkradesdenuppgifterregistrerabehövakanringsbolag om

beställda blommortillregistrerabehövablomsteraffär kan vemengare,
tillå-sigoch föribehandlingentordefalldessaIlevererasskall varaosv.

avsnittseintresseavvägningbestämmelsenstödmed enomten av
stöd för be-fall kanavseddaavtal i härfrågan12.5.1.8, är ett geommen
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handlingen avvägning de inblandadesutan att intressen behöveren av gö-
ras.

kanDet inte klart avtal med registreradett kan berättigaanses om en en
uppgifterpersondataansvarig behandlaatt andra avtalsparten.än Orda-om

lydelsen direktivet utesluter inte behandling uppgifterattav vilkaav om
som helst kan tillåtas under förutsättning behandlingenpersoner att är

nödvändig för fullgöra avtal med denatt registrerade,ett använd-men
ningen begreppet den registrerade leder onekligen tanken till detav att är
bara denne får registreras på grund avtalet. Det vidare intesom ärav
antagligt avsikten med denna bestämmelseatt avtal avtalär att ettom
mellan registrerad och persondataansvarig direkt marknadsfö-en en om
ring i sig skall berättiga den persondataansvarige behandla uppgifteratt om
tusentals för fullgöra avtalet och sändaatt reklamen. Vipersoner ut anser

inte ha något egentligt underlag för ytterligare uttalandenoss be-om
stämmelsens innebörd på denna punkt.

12.5.1.5 Rättslig skyldighet

Personuppgifter får behandlas behandlingen nödvändig förär denom att
persondataansvarige skall kunna fullgöra rättslig skyldigheten
förpliktelse åvilar honom eller henne. Den rättsliga skyldighetensom
måste åvila den persondataansvarige och inte någon annan.

Begreppet rättslig skyldighet förpliktelse torde i och för sig ha EG-en
innebörd, olika rättsliga skyldigheter kangemensam givetvis åvilamen

persondataansvariga i skilda medlemsstater. De nationella rättsordningama
bestämmer vilka rättsliga skyldigheter åvilar persondataansvariga, ochsom
ibland kan EG-rätten direkt eller indirekt också innebära sådana skyldighe-

sammanhang.303aktuella i dettaärter som
Inte bara författningsbestämmelser i Sverige betraktas offent-som som

ligrättsliga kan enligt vår mening grunda sådana rättsliga skyldigheter som
De civilrättsliga turordningsbestämmelseravses. gäller vid- som upp--

sägning arbetstagare på grund arbetsbrist kan innebäraav sägast.ex.av en
rättslig skyldighet för arbetsgivare listor sina anställda.upprättaatt över

Huruvida författningsbestämmelser myndigheters verksamhet, t.ex.om
myndighetens instruktion, kan grunda sådana rättsliga skyldigheteranses
för myndigheten i detta sammanhang osäkert; behandlingärsom avses av

303 Se beträffande s.k. expositionsregistert.ex. på arbetsmiljöområdet prop.
l99l/92zl70 Bilaga 9 l2s.
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omfattasmyndighetsutövningmedsambandipersonuppgifter annanav en
bestämmelse.

författningarochförordningarochlagarklartdetvistår attDet sersom
dettaiskyldigheterrättsligasådanagrundakanvalör avsessomlägreav

imyndighetsbeslutÄven ålagtsharförpliktelsersammanhang. genomsom
skyldigheterrättsligasådanainnebärafall kanenskilda avses.som

åtagitnågon harförpliktelseoklartdäremotförefaller somDet enom
skyldigheträttsligsådankanmedavtal avsessomsig vara enannangenom

fullgörapersonuppgifter för ettbehandling attsammanhang; av-dettai av
bestämmelse.omfattasregistrerademed dental annanenav

vitalaskydda intressenFör612.5. att

dettalasEG-direktivet attöversättningensvenska personupp-omdenI av
skydda intressenförnödvändigbehandlingen attärbehandlasfårgifter om

språkver-andraregistrerade. Iför denbetydelsegrundläggandeär avsom
livsviktigavitala elleruttryckställetanvänds idirektivetsioner somav

påbarasyftardirektivetibestämmelsenoklartdärförDetintressen. är om
sådant ärellerdödeller ävenlivgällerlivsviktigt somdet är omsom

Påavsnitt 3.5.5.betydelse närmaregrundläggandebara seavses,av
användasvenska lagtexten ut-föreslagnai denvaltvihargrund härav att

såvälkan ha snävaresvenskani somvitala intressen, äventrycket ensom
innebörd.bredareen

allmänteller intresseMyndighetsutövning712.

utföraförnödvändigtdet attbehandlasfår ärPersonuppgifter en ar-om
denockså skefår ärbehandlingSådanintresse.allmäntbetsuppgift omav

myndighetsutöv-samband medarbetsuppgift iutföraförnödvändig att en
persondataansvarigedenutförasdåskallMyndighetsutövningenning. av

lämnatsharuppgifterna ut.vilkentilltredjeellersjälv manenav
kanallmänt intressekanarbetsuppgifterpåexempelSom vara avsom

statistik. Ettframställning annatochforskningarkivering, avnämnas
vilkaregistreringidrottsorganisationersetablerade avkanexempel vara

rekord isvensktinneharellermästerskapsvenskavunnitharsompersoner
harskerregistreringOckså den sompersonererkända avsomsportgrenar.

arbetsuppgiftNobelpris, kanutmärkelser,erkändaallmänt t.ex. enfått vara
intresse.allmäntav
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Arbetsuppgiften kan utföras myndighet eller något enskilt sub-av en
jekt. någonAtt själv kan tjäna på utföra arbetsuppgiftenatt uteslu-pengar

inte den ändå kan allmäntter att intresse, såsom uppgifternärvara av som
tidigare skötts det allmänna läggs på privata företagut drivs iav som
vinstsyfte.

Begreppet myndighetsutövning har det EG-gemensamsom ser en
innebörd, till dess framkommerannat EG-domstolensmen praxisgenom
eller eljest bör kunna utgå från det i Sverige brukarattman som anses som
myndighetsutövning faller under begreppet. Myndighetsutövningen kan

myndighetutövas eller anförtrodd något enskilt subjekt.av en vara

12. 8 Efter intresseavvägningen

Personuppgifter får behandlas intresseavvägning vid handenom en attger
den persondataansvariges berättigade intresse behandling vägerav en

den registreradesän intresse.tyngre Med den persondataansvarige jäm-
ställs härvid sådana tredje till vilka uppgifternamän lämnas ut.

Det ligger i sakens behandlingen bara fårnatur att uppgifteravse om
sådana registrerade intresse inte likaväger den persondata-tungtvars som
ansvariges. Om registrerad meddelar den persondataansvarige hanen att
eller hon inte vill behandlingen fortsätter, får denatt registrerades intresse

slippa fortsatt behandlingatt regel denav väga över persondata-som anses
ansvariges intresse fortsatt behandling; bara i synnerliga undantagsfallav
bör den persondataansvariges intresse behandlingen väga överav anses
intresset hos registrerad uttryckligen sig behandlingen.en motsattsom
Finns inte längre förutsättningar för behandla personuppgifteratt efter en
intresseavvägning och kan behandlingen inte tillåtas enligt någon- annan
bestämmelse måste de behandlade uppgifterna förstöras eller avidentifie--

lagringäven personuppgifter nämligenras; form be-av anses som en av
handling.

Vissa företag vill ofta utnyttja personuppgifter för kunna tjänaatt
kanDet gälla företag sysslart.ex. med direkt marknadsföringpengar. som

eller och säljer listorupprättar och förteckningar olika slag. vilkasom Iav
fall dessa företags kommersiella intressen deväger registreradesöver
ideella intresse få ha sina personuppgifter i fredatt får efteravgörasav en
helhetsbedömning. När det särskilt gäller direkt marknadsföring bör vid
intresseavvägningen kunna beaktas den registrerades ovillkorliga rätt att

sig behandlingenmotsätta se avsnitt l2.5.2.3; intresset hos de registre-
rade inte har sig behandling personuppgiftermotsatt för direktsom av
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ganska lättmarknadsföring kan ofta i jämförelse med denvägaantas per-
intressen.sondataansvariges kommersiella

kommersiella intressen skall enskildas intresseNär vägas mott.ex. av
fred, det i allmänhetfå ha sina uppgifter i bör krävas de kommersi-attatt

på tydligtella intressena sätt överväger.ett
också ligga ideella motiv bakom utnyttjandetkan personuppgif-Det av

Politiska rörelser eller organisationer kan vilja utnyttjat.ex.ter. person-
uppgifter för skapa opinion eller sprida politisk propaganda eller föratt att
på något främja vissa ideella syften. Föreningar kan exempelvissättannat

vilka deltar i föreningsaktiviteter.behöva registrera som
bör Europarådetsdetta sammanhang rekommendationI nämnas om

personuppgifter för ändamålskydd för används har med direktsom som
Rekommendationen finns intagenmarknadsföring bilagagöra.att som

Datalagsutredningens slutbetänkandetill SOU 1993:10, och dess3.2.3
innehåll i avsnitt i det betänkandet.finns 4.3.3 ipresenterat

haDatainspektionen bör särskilt för persondataansva-ett attansvar ge
frågariga råd och vägledning i intresseavvägningen; avsikten ärom som

också regeringen och inspektionen skall utfärda föreskrif-närmaresagt att
fall behandling personuppgifter tillåteni vilka kan efterter om av anses en

intresseavvägning.

12.5.2 den registreradeNär sig behandlingmotsätter av
personuppgifter

Inledning12.5.2.1

I artikel i EG-direktivet finns bestämmelser den registrerades14 rätt attom
invändningar personuppgifter. Bestämmelsernabehandlinggöra mot av

har redovisats avsnitti 3.7.närmare
det beträffandeBestämmelserna direktivet innebär behandling föri att

för dendirekt skall finnas registrerademarknadsföring rätt motsättaatten
medlemsstaterna i övrigt frittsig kan lag-behandlingen, att genommen

månvad registrerad skall hai sigstiftning bestämma rätt motsättaatten en
tillåten enligtlaglig och direktivet.behandling ärsom

någonfinns inte generell för den registreradeEnligt datalagen rätt att
behandling laglig.sig ärmotsätta somen

Datalagsutredningen föreslog inte det skulle någoninföras generellatt
behandlingsig befogad enligt de reglerrätt motsättaatt en som var som

utredningen föreslog. heller vi har funnit tillräckliga för före-Inte skäl att
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sådan skall införas. På grund utformningenslå EG-direkti-rättatt av aven
vadmåste dock den föreslagna lagen slås fast i måndet denvet genom re-

sig behandlinggistrerade har personuppgifter.rätt motsättaatt av
avsnitt framgårvad anförts i l2.5.1.8 den registreradeAv i deattsom

tillåten efterfall behandling bara intresseavvägning i praktikendär är enen
flesta fall kan få behandlingen upphöra meddela deni de att attgenom per-

han eller hon sig behandlingen.sondataansvarige motsätteratt
denfall bör här situationen registreradEtt ärtas attsom upp en som en

behandling tillbakagång samtycke till sitt samtycke.har lämnat Dentaren
avsnitt. Därefter redogörs försituationen i hurnästa rättentas att mot-upp

behandling beträffande direkt marknadsföring bör utformas.sigsätta

Samtycke återkallas12. 2

tillåtenfall viss behandling bara under förutsättningde där denI är atten
samtycke uppkommer fråganregistrerade har lämnat sitt vad skallsom

tillbaka lämnatgälla den registrerade samtycke. Svaret på dentar ettom
vårfrågan kan inte direkt utläsas EG-direktivet, vilket enligt meningav

själva fårinnebär medlemsstaterna välja lösning.att en

tänka sig åtminstone olika lösningar:kan härMan tre
oåterkalleligt. gång har gått påa Samtycket medDenär attsom en en

viss behandling personuppgifter sker skulle alltså få finna sig i attav
genomförsbehandlingen planerat.som

återkallasb Samtycket kan fritt med verkan behandlingen inte längreatt
laglig, vilket skulle innebära de insamlade uppgifternaatt genastanses

måste avidentifieras.förstöras eller
för återkallas,c Samtycket kan i och sig det påverkar inte behand-men

lingen de uppgifter redan har hunnit samlas in med stödav som av
fårSamtycket. Ytterligare uppgifter däremot inte samlas in eller i övrigt

behandlas.

Vi har kommit fram till det sista alternativet innebärc lämpligatt en av-
registrerades och den persondataansvarigesvägning mellan den intressen.

Lösningen innebär den registrerades självbestämmanderätt beträffandeatt
fårvilka uppgifter samlas in respekteras samtidigt den personda-somsom

anspråk på få behandla färdigt uppgiftertaansvariges befogade deatt som
han med stöd frivilligteller hon kommit lämnat samtycke kanöver ettav
tillgodoses.
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på något fåttSedan den persondataansvarige kännedomsätt att ettom
inte gäller, får några uppgifterlämnat samtycke längre den berördenya om

behandlas. fårin eller behandlingen redaninte samlas Däremotannars av
uppgifter fortsätta planerat.insamlade som

särskilt berörts frågan strykningsrättavsnitt har vid be-11.6.6I om
personuppgifter för forskning och statistik.handling av

Direkt marknadsföring12. 3

Bestämmelsen i artikel första stycket b den registrerades14 rätt attom
behandling personuppgifter för direkt marknadsföring harsigmotsätta av

avsnitt Bestämmelsen inte otvetydig, varför det finnsberörts i 3.7.3. är
återge den:anledning häratt

registrerade skall haDen rätt
och kostnader sig behandling sådanaefter anmodan motsättautanatt av

honom eller henne och denpersonuppgifter persondata-rörsom som
ändamålansvarige bedömer kan komma behandlas för di-röratt som

marknadsföring,rekt
eller

innan personuppgifter för första gångenbli informerad lämnas tillutatt
för tredjetredje eller används räkning for ändamål rörmansman som

marknadsföring,direkt
och

få erbjudandeuttryckligen kostnad sigmotsättaett att utan ettatt om
sådansådant utlämnande eller användning.

såledesverkar ha två alternativ för genomföraMedlemsstaterna rättenatt
sig behandling. Vi det första alternativet bör väljas,motsättaatt attanser

komplicerade samtidigt den registre-eftersom det det minst detär som ger
for direktfullgoda möjligheter förhindra oönskad behandlingrade att

marknadsföring.
föreslår införs bestämmelse personuppgifterVi således detatt atten om

ändamål direkt marknadsföring sedan deninte får behandlas för rörsom
persondataansvarige skriftligen har anmält hanregistrerade hos den att

sådan behandling. Enligt vår mening kan deteller hon sigmotsätter vara
underlätta hanteringen för de persondataansvariga ochlämpligt för att-

registrerades skriftligareda föreskriva denfrämja ordning och att att an--
registrerade själv. Sådana ordnings-undertecknad denmälan skall vara av
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föreskrifter, otillåtnavilka inte kan enligt EG-direktivet, kan lämpli-anses
regeringeninte i lag i utfärdad förordning.utangen ges av

direkt marknadsföring har förmodligenBegreppet EG-gemensamen
innebörd. Huruvida de riktade marknadsföringsaktivitetema sker via van-
lig telefon eller telefax saknar betydelse.post, e-post,

örandet register eller liknande demF har lämnat inöverettav som en
anmälan i syfte utesluta dessa från planerade marknadsfö-att personer
ringsaktiviteter uppenbarligenkan inte sådan behandlinganses vara en

ändamålför direkt marknadsföring förbjuds be-rörsom som genom
stämmelsen.

Enligt artikel andra stycket skall medlemsstaterna14 vidta nödvändiga
åtgärder för säkerställa de registrerade känner till den aktuellaatt att nu

sig behandling personuppgifter för direkt marknads-rätten motsättaatt av
föring. får ankomma på Datainspektionen vidtaDet de informationsåt-att
gärder behövs i detta hänseende.som

detta sammanhang bör avslutningsvisI Europarådetsnämnas re-
kommendation skydd för personuppgifter används för ändamålom som

har med direkt marknadsföring Rekommendationen finnsgöra.attsom
intagen bilaga till Datalagsutredningens3.2.3 slutbetänkande SOUsom

och dess innehåll finns1993: 10, i avsnitt 4.3.3 i det betänkan-presenterat
det.

Vad direkt marknadsföring kan inom den den föreslagnaärsom ram
lagen och direktivet preciseras föreskrifter Datainspek-t.ex.ger genom av
tionen.

l2.5.3 Ett principiellt förbud behandling känsligamot av
personuppgifter

Inledning12.5.3.1

Enligt datalagen gäller särskilda regler för personregister innehållersom
uppgifter om

andra medlemmar, anställda eller kunder hos den registeransvarigeän0
eller har därmed jämställd anknytning till denne,personer som annan

någon misstänks eller dömts för brott,att
någon undergåttavtjänat straff eller påföljd för brott,att annan
någon föremål tvångsingripandevarit för enligt viss lagstiftning,att
någon fått ekonomisk hjälp eller vård inom socialtjänsten,att
någon varit föremål för åtgärd enligt utlänningslagen,att
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sexualliv,hälsotillstånd ellersjukdom,någons0
övertygelse i övrigtreligiösa elleruppfattning,politiskanågons troras,0

och
upplysning.värderandeelleromdömenågon utgör annansom0

principielltinföramedlemsstaternaEG-direktivet skallartikel i ettEnligt 8
direktivetuppgifter enligtsådana ärbehandling attförbud ansemot somav

gälla i de falldock inteförbud skallpersonuppgifter. Dettakänsligasom
lagöverträdel-uppgifterBeträffandeartikeln.isärskilt räknas omuppsom
i artikel harBestämmelserna 8i artikeln.särskilda reglerdetfinnsm.m.ser

avsnitt 3.6.iredovisats
till delenvi det EG-hari artikel 8Bestämmelserna största ensersom

de materiella bestämmelsernainnebärVårt förslaginnebörd. attgemensam
ordagrant till persondatalagen.eller mindreförasartikel böri 8 över mer

innebördanvänds skall habegreppdeAvsikten är att som en-sammasom
EG-direktivet.ligt

datalagenenligtomfattas särskilda regleri dagdetdelEn avsomav
omfattasbygger på EG-direktivet, inteförslag,med vårtkommer attsom

detviskullepersonuppgifter.känsliga Detbestämmelserna sersomomav
direkti-förtillämpningsområdetdirektivet utvidgaoförenligt med attvara

regle-allt detomfattakänsliga uppgifter tillbestämmelser attvets somom
ibland heltuppgifterdatalagen, dvs. ärregler enligtsärskilda somras av

känsliga;definierasdirektivetförhållande till de ii attartskilda somsom
uppgifter inomsådanaflödetfriahindra detså skulle onekligengöra av

behandlingföreslårregler viEmellertid innebär de närEG. person-avom
f°arenskilda regel intetillåtaskanuppgifter huvud attöver t.ex.taget som

eller varit intagenfått socialhjälpnågonbehandla uppgifter att ens omom
få pågäller kansekretessbestämmelsertill demed hänsynenskilda tagsom

sådana uppgifter.
förstai kap. §också det 2 3sammanhangbör i detta nämnasDet att
med-anteckningbestämmelsefinnsregeringsformenstycket att omomen

medborga-berördasamtycke från deninteregisterallmäntborgare i utan
kanåskådning. Detpolitiskahans eller hennesenbartgrundasfårren

grundlagsbe-denha kvarEG-direktivetotillåtet enligtinte attanses
stämmelsen.

personuppgifterkänsligadefinitionförst denföljande berörsdetI av
Därefter redo-i svenskmåste införasdirektivet och rätt.i somavsessom

känsligabehandlingförbudetfrånvilka undantagför motgörs person-av
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uppgifter bör gälla. Avslutningsvis kommenteras frågan direkti-som om
särregler uppgifter lagöverträdelservets om om m.m.

Definitionen12.5. 3.2 känsliga personuppgifterav

Direktivet innebär det måste införas förbud behandlaatt ett mot att person-
uppgifter avslöjarsom

ras,
etniskt ursprung,
politiska åsikter,
religiös övertygelse,
filosofisk övertygelse eller
medlemskap fackföreningi

eller rörsom
hälsa eller0
sexualliv.0

Enligt kommissionens förklaring till direktivförslaget skulle vidare en
uppgift inte alls har någon religiösatt övertygelseom en person vara en
sådan känslig personuppgift som avses.

Huruvida bild på ansikte kan avslöja denen en persons anses personens
eller etniska i den mening i direktivet fårras ursprung som avses anses

osäkert. får ocksåDet osäkert bild den fysiskt han-äranses om en som
dikappad eller sjuk eller frisk innefattar uppgifter denut rörser som per-

hälsa. Enligt vår mening förefaller det dock rimligt bil-sonens att attanse
der på människor i normala sammanhang inte avslö-sättavsettmera
jar några känsliga personuppgifter.

isoleradEn uppgift vilket kön har kan inteom en person anses vara en
uppgift dennes sexualliv.rör Däremot förmodligenär uppgiftsom en om

någon har bytt kön uppgift kanatt denröra hälsaen som anses personens
eller sexualliv.

Inte heller uppgift civilstånd kan enligt vår mening i sigen om anses
sådan uppgift den registreradesrör sexualliv.vara en som
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från förbudetUndantag12.5.3.3

frånartikel räknas antal undantag förbudet behandla8.2I ett mot attupp
personuppgifter. Undantagen gällerkänsliga

samtycke från den registrerade,
den registrerade,oflentliggérande av

arbetsrätten,inom
ideella organisationer,inom

anspråk ochbeträffande rättsliga
skydd för vitala intressen.

artikel finns ytterligare undantag beträffande hälso- och sjukvård.8.3I ett
medlemsstaterna föreskrivaEnligt artikel kan vidare ytterligare undan-8.4

hänsyn till viktiga allmänna intressen.tag av
känsliga personuppgifter skall få behandlas förbudet krävsFör att trots

inte behandlingen faller under någotbara undantag i artikel Behand-att
lingen måste också tillåten enligt artikel se avsnitt7 12.5.vara

vissa fall gäller enligt artikel behandling måste8I nödvän-att en vara
ändamåldig för vissa för kunna godtas. sådantEtt nödvändighetskravatt

beträffande behandling inomfinns arbetsrätten, inom hälso- och sjukvård,
vitala intressen beträffandeför skydda och rättsliga anspråk. Nödvän-att

dighetskravet har berörts i avsnitt Eftersom12.5.1.3. det förutom vid-
behandlingensamtycke krävs nödvändig för den huvudäratt överatt—

tillåtasskall kunna enligt artikel det oklart vad det har för bety-ärtaget
beträffandedelse det del undantag enligt artikel saknas8 uttryck-att etten

nödvändighetskrav.ligt
eller DatainspektionenRegeringen kan beträffande de undantag som

i den föreslagna persondatalagen föreskrifter preci-närmareanges genom
i vilka fall behandling personuppgifter tillåten. Fråganärsera av om rege-

ringens och Datainspektionens möjligheter komplettera regleringen iatt
persondatalagen har berörts i avsnitt 12.1.2.

det följandeI berörs under skilda rubriker de olika undantagen i den
föreslagna lagen från förbudet behandla känsliga personuppgifter.mot att

Samtycke

Förbudet behandla känsliga personuppgifter gäller inte denmot att om re-
gistrerade har lämnat sitt samtycke till behandlingen. medlemsstat kanEn
dock i sin lagstiftning förbudetbestämma inte kan upphävas medatt ens
den registrerades samtycke.



370 Innehållet den persondatalageni SOU 1997: 39nya

Vi möjligheten lagstifta bort verkan den registreradesatt attanser av
samtycke inte bör användas i persondatalagen. I detta avseende bör den
enskilde, personliga integritet skall skyddas, få bestämma helt själv.vars

registreradeDen själv bäst vad han eller hon känsligvet anser vara en per-
sonuppgift vilkaoch behandlingar han eller hon vill sådan uppgiftatt en
skall for.utsättas

samtycke berörs iBegreppet avsnitt 12.2.9. avsnittI l2.5.2.2 kommen-
den situationen den registrerade tillbaka lämnat samtycke.teras att tar ett

Ofi’erztZzggérande

Förbudet behandla känsliga personuppgifter gäller inte be-mot att om
handlingen uppgifter den registrerade har offentliggjortrör på tyd-ettsom
ligt sätt.

måste såledesDet fråga uppgifter den registrerade självvara om som
har offentliggjort. Uppgifter någon har avslöjat for offentlighe-som annan

omfattas inte, inte den registrerade själv offentligt bekräftarten uppgif-om
tema.

förekommer vissaDet tillåts eller till och medatt uppmuntraspersoner
tala ut i massmedier sitt sexualliv eller sin hälsa.att Uppgifterom som

offentliggjorts den registrerade själv på detta omfattas således intesättav
förbudet behandla känsliga personuppgifter. Inte heller omfattasmot attav

uppgift partitillhörighet hos den ställer it.ex. valettom som upp som ge-
nomförs offentligt eller hos den offentligt företräder politiskt parti.ettsom

Inom arbetsrätten

Förbudet behandla känsliga personuppgifter gäller inte be-mot att om
handlingen nödvändig för fullgöra deär skyldigheter och särskildaatt
rättigheter åligger den persondataansvarige inom arbetsrätten. Dettasom
gäller dock bara i den mån behandlingen tillåten enligt nationellär lag-
stiftning föreskriver lämpliga skyddsåtgärder.som

vårt förslag till persondatalagI har vi, någon saklig skillnadutan äratt
avsedd, något förkortat uttryckssätt; behandlingenanvänt tillåtenett är om
den nödvändig for den persondataansvarigeär inom arbetsrätten skallatt
kunna fullgöra sina skyldigheter eller sina rättigheter.utöva

detta sammanhangI bör också Europarådets rekommendationnämnas
skydd for personuppgifter föranvänds anställningsändamål. Re-om som

kommendationen finns intagen bilaga till3.2.1 Datalagsutredningenssom



371persondatalagendenInnehållet i nya39SOU 1997:

iinnehåll finnsoch dess presenterat1993:10,SOU av-slutbetänkande
Datalagsut-ochbetänkandet3°4 bakgrundsbeskrivningEni detsnitt 4.3.1

personuppgifterkänsligabehandlingrörandeövervägandenredningens av
betänkan-nämndai detavsnitt 11ianställningsändamål finnsför nyss

det.305
måstearbetsrätteninomrättigheternaochskyldighetemaavseddaDe

någoninteochpersondataansvarigedentillkommaeller annan.åligga
rättig-ochskyldighetermedvadoklartnågotförefallerDet menassom
flestadeliksomharRättsområdet arbetsrättenarbetsrätten.inomheter -
givenallagång förellernågon klarSverige interättsområden iandra en-

sjukatillfalli vissautbetalningenexempel ar-ärEtt pengaratt avgräns.
arbetsgivare.tillallmännafrån detladessedanårnågra överförbetstagare

vi-behöverrättsordningifinnaskanarbetsrättenDen gräns enrunt som
rättsordning.finns idenmedsammanfalla gränsintedare annanensom

användsdirektivetversionenengelskai denocksåbörDet attnoteras av
svenskadetbetydligt än ut-vilket snävarelaw,employment äruttrycket

arbetsrätt.trycket
intearbetsrätteninomuttrycketdockmening börvårEnligt ges en

förrättigheterochskyldigheterallabetydelse. Ialltför sett ar-stortsnäv
vibörorganisationeroch derasanställdadebeträffandebetsgivare sersom

arbetsrätten.inomuttrycketiinnefattassammanhangdettaidet kunna
förhållandeorganisationer ifackligaÄven förrättigheterochskyldigheter

innefattas.kunnaorganisationer böroch derasarbetsgivaretill
användaarbetsrättenuttrycket inomförställetiVi har övervägt att

förområde,arbetslivetspå stannatuttryck,motsvarandenågot t.ex. men
svenskai denanvändsuttryckdettillhållahänseendedettai somatt oss

direktivet.översättningen av

nyligenintegritet304 behovÄven arbetstagarnasharinternationella planetdetpå av
personalworker°sofprotectionthepracticeofCodedenuppmärksammats, onse

1996.novemberistyrelseILO:sdata antogsom
svensk delför305 område hararbetslivetspåintegritetenpersonligadenFrågor om

och i1989:24i DsbetänkandenDatalagsutredningensiförutomberörts -- Labor LawComparativeiSwedeninPrivacyEmployeeFahlbeck,Reinhold
ff.41i 1991-92JTdensarnme-jämförff.1391995,volym 17, s.Journal, s.nr

1996:63. EG-arbetslivet, i SOUiundersökningarmedicinskabeträffandesamt,- Blume,i Peterdel berörtsdanskförarbetsmarknaden har rättsochdirektivet
beträffandeff. Se427UfR 1996persondatabeskyttelse i BArbejdsmarked s.og
Labor LawComparativeFinland iinPrivacyWorkersSuviranta,AnttiFinland

ochKoskull, PersonvämAndersff. och451995,Journal, volym 17, vons.nr
ff.3911996skygglappar i FJFTochtransformationellerpersonalrekrytering, s.
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Behandling får ske bara den tillåtenär enligt nationell lagstiftning.om
Den bestämmelse känsliga personuppgifteratt får behandlas be-om när
handlingen nödvändig förär den persondataansvarige inomatt arbetsrätten
skall kunna fullgöra sina skyldigheter eller sinautöva rättigheter visom
föreslår skall in i persondatalagentas sådanutgör nationell bestämmelseen

tillåter behandling. Det krävs alltså inte behandlingensom tillåtenatt är
enligt någon bestämmelse i lagstiftningen inom arbetsrätten. mångaI fall
följer det dock lagstiftningen inom arbetsrätten vissa uppgifterav måsteatt
behandlas för lagstadgade skyldigheteratt skall kunna fullgöras, it.ex.
samband med sjuklön eller rehabilitering arbetstagare eller fullgörandeav

förhandlingsskyldighet. Men också skyldigheter ochav rättigheter inom
arbetsrätten följer avtal kollektivavtal eller andra avtal ellersom av - -
myndighetsbeslut i enskilda fall med den föreslagna bestämmelsen iavses
persondatalagen. Har arbetsgivare avtal åtagit sigen t.ex. göragenom att
avdrag på lön för fackföreningsavgift, får således uppgifter fack-om
föreningsmedlemskap behandlas för arbetsgivaren skall kunnaatt fullgöra
sin avdragsskyldighet.

Enligt direktivet räcker det emellertid inte behandlingen tillåtenatt är
enligt den nationella lagstiftningen. Den nationella lagstiftningen måste
också föreskriva lämpliga skyddsåtgärder. Vad lämpligaärsom
skyddsåtgärder bör enligt vår mening i första hand bedömas bakgrundmot

förhållandena i respektive medlemsstat.av
Vi det tillräckligt såsomäratt lämplig skyddsåtgärdattanser i denen

föreslagna persondatalagen föreskriva de behandlade uppgifternaatt får
lämnas till tredje bara detut inom arbetsrätten finns uttryckligman om en
skyldighet för den persondataansvarige det ellergöra denatt registrerade
har samtyckt till utlämnandet. Genom denna föreskrift skyldighetenattom
inom arbetsrätten lämna uppgifterna skallatt ut uttryckligenanges garante-

attiden känsliga frågan spridningen uppgifternaras får särskildom av upp-
märksamhet vid utformningen kollektivavtal lagstiftning.305och Enav
arbetsgivare får inte vidare lämnat.ex. uppgifterutan tidigareut om en
anställds sjukfrånvaro till arbetsgivare. Av vad anförts ien annan som av-
snitt framgår9.2 bestämmelserna i den föreslagnaatt persondatalagen inte

306 En uttrycklig skyldighet för den persondataansvarige lämna vissa uppgifteratt ut
finns i avtal med den registrerade,ett enskiltsom anställningsavtal,t.ex. ett om-

fattas i och för sig också, i detta fall det kanskeär naturligt talamen attmera om
uttryckligt samtycke denett registrerade har lämnat frivilligt.som
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personuppgifterlämnaskyldighetermyndigheternas utattinskränker en-
kap. TF.ligt 2

personda-föreslagnadenlagstiftning ändet ibörDet nämnas att annan
betraktassådant kanbestämmelserockså finnsgivetvistalagen somom

all-för detgällerSekretessreglerskyddsåtgärder. Delämpliga somsom
reglernaOcksåexempel.enskilda t.ex.fall för utgöri vissa ettochmänna

medbestämmandelagen307 föreskrivakani 7-9föreningsrätt ansesom
fackföreningsmed-uppgiftermissbrukskyddsåtgärderlämpliga mot omav

lemskap.
sammanhangi detta ärberöras attbörproblemsärskilt enEtt som

betraktasskallEG-direktivetenligtfackföreningsmedlemskapuppgift om
förbjuden. Iprincipden ibehandling äruppgiftkänsligsådan att avsom en
uppgift intesådani dagbetraktasövrigtNorden iinomochSverige en--

fåtaldetnågontillhörarbetstagareflestaallrakänslig. Desärskilt avsom
finns.308 fack-uppgifterNärhuvudorganisationerfackliga omsom

alltsåområde krävsutanför arbetsrättensbehandlasföreningsmedlemskap
kanfallmångaeftertanke. Isärskilddirektivetgenomförandetefter av

nedan.seanspråk användasrättsligabeträffandeundantagetförmodligen
detskatterättenskedde inom närbehandlingdenexempel kanEtt somvara

fack-förinkomstbeskattningenavdrag vidmöjlighet görafanns att
socialrätten,inom ersätt-exempel kan när,föreningsavgift. Ett annat vara

levnads-skäligavgift försådanförsocialbidrag attformining engesav
medlemskapregistreringexempel denYtterligare äruppnås.skallnivå av

organisa-fackligaföljdsig tillkanföretag attägnaprivata avt.ex.som
förtjänsterförmåner ellerkollektivaellerindividuellaavtalartioner om

gmppförsäkring.medlemmar,sina t.ex.

Ideella organisationer

be-intepersonuppgifter gäller närkänsligabehandlaFörbudet attmot
ickeverksamhet hosberättigadför ettinomutförshandlingen ramen

fackligtellerreligiöstfilosofiskt,politiskt,harvinstdrivande ettsomorgan
med-sådanauppgifterfår dock baraBehandlingensyfte. organsomavse

regelbundenändamål harpå grund organetsellerlemmar avsompersoner
tilllämnashellerfår inteuppgifterna utbehandlademed detta. Dekontakt

samtycke.registreradesdentredje utanman

307 arbetslivet.medbestämmande i1976:580Lagen om
308 Över organiserad.fackligtarbetskraften är85 procent av



374 Innehållet den persondatalageni SOU 1997: 39nya

Den svenska översättningen direktivet kan tolkas så ickeattav en
vinstdrivande organisation med angivet syfte skulle kunna behandla
uppgifter medlemmar i sådan organisation också harom en annan ettsom
syfte angiven jämförelseEn med de engelska, franskaart. och tyskaav
språkversionema dock vid handen sådan tolkning inte avsedd;att ärger en

organisation får bara behandla uppgifter sina medlemmar ochen om egna
på grund organisationens ändamål har regelbundenom personer som av

kontakt med denna.
fårDäremot organisationen i fråga medlemmarna och sådanaom per-

på grund organisationens ändamål har regelbunden kontaktsoner som av
med denna i princip behandla uppgifter vilket slag helst oavsettav som om
personuppgifterna har någon anknytning till organisationens syfte; de be-
stämmelser uppställer grundläggande krav all behandlingsom av per-
sonuppgifter och de sådan behandlingnär huvudöversom anger taget
skall tillåten torde dock regel innebära behandling heltvara attsom av
ovidkommande uppgifter inte tillåts, fackförenings behandlingt.ex. en av
uppgifter medlemmarnas sexuella läggning.om

Frågan medlem i organisationär eller inte fårom en avgörasperson en
enligt vanliga regler med ledning bl.a. innehållet i organisationens stad-av

En organisation får inte på grund aktuellt undantag behandlagar. av nu
känsliga uppgifter efter utträde eller uteslutningt.ex.om en person som — -
inte längre medlem och inteär heller grund organisationens ända-av
mål har regelbunden kontakt med denna.

Kravet behandlingen skall ske inom föratt berättigad verk-ramen en
samhet innebär enligt vår mening verksamheten inte fåratt olagligvara
eller klart oförenlig med goda seder. övrigt fårI det till organisa-vara upp
tionen själv bestämma vilken verksamhet fåratt bedrivas.som

krävsDet alltså i princip individuellt samtycke de registrerade förav
känsliga personuppgifter uppgiftatt medlemskap it.ex. fackligom en-

eller politisk organisation skall få lämnas till tredje organisa-ut man av—
tionen. Organisationen får således inte lämna sitt medlemsregister förut att

privat företag skall kunna Ärrikta erbjudandent.ex. ett till medlemmarna.
utlämnandet däremot tillåtet enligt någon bestämmelse i artikel 8annan
kan uppgifterna givetvis lämnas Träffar organisationen avtal medut. annan

kollektiva förmåner för sina medlemmar gruppförsäkringom t.ex. en-
eller kollektiv anslutning till organisation kan således med-en annan -
lemsregistret lämnas det nödvändigt förär deut rättsliga anspråkattom

avtalet medlemmarna skall kunna fastslås eller gällandegöras sesom ger
nedan. Krävs det uppgift någon eller inte medlemär i fack-ären om en
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fö-ellerväckasskalltalaninstansvilkenvidfastställaförförening att
pådeneftersomuppgiften,lämnakunna av-ras309, organisationen utbör

talanföranågon harfastslå rätt attkunnaförnödvändig att omärsättsett
instans.vissvid en

juridiskafleramedorganisationsstrukturer personer,I sammansatta
kanCentralorganisation,ochorganisationerregionalafristående ent.ex.

ellertredjeskalljuridisk omvarje mansig somfråga sespersonomman
avsnittifrågan berörsDensynsätt.tillämpa annatmöjligt ettdet attär

12.2.6.
filoso-politiskt,hamåste nämnts ettorganisationenideellaDen som

personuppgif-känsligabehandlafåsyfte förfackligteller attreligiöstfiskt,
gällerdet organi-börmening närvårEnligtmedlemmar. mansinater om

organisa-Omtolkning.vidsträcktganska enkunnasyfte görasationens en
detviorganisationenbörsamhället,påverka servill somnågot sätttion

isyftepolitisktsådantha avseskunna ett somsammanhangi detta anses
ideellafallflertaletibörtolkningsådan samman-Medbestämmelsen. en

sexuellmed vissellerinvandrareutlänningar, personerslutningar t.ex.av
personuppgifterkänsligabehandlakunna omsjukdomvissellerläggning

egenskaper.medlemmarssina
organisatio-fackligadetillknutnanäraarbetslöshetskassor ärDe som
direktivet.isyftefackligtsådantha avsesSverigei ett somfår ansesnerna

anspråkRättsliga

be-integällerpersonuppgifterkänsligabehandla omFörbudet attmot
fastslå,kunna göraförnödvändiga attuppgifter ärhandlingen rör som

anspråk.rättsligaförsvaraellergällande
definitionenmedegenskapsådan avhar avsesAtt somenpersonen

skall hadenneförförutsättning attpersonuppgifter kankänsliga envara
Inågonskyldigheträttslig gentemotha annan.förmån ellertillrätt enen

behandlas.egenskapenrelevantarättsligtdenuppgifterfårfallsådana om
försäkringser-fåförbetydelse rätten atthasjuk kannågon t.ex.Att är

harkyrkansvenskaimedlemnågonförhållandet ärdetOch attsättning.
tillinbetalaskyldigregistrerade attärdenskattvilkenförbetydelse

förut-vidaredetförsäkringssammanhang ärvissa enSkattemyndigheten. I
ellerlämnashälsauppgifterförsäkringvissteckna attfåför omsättning att

arbetstvister.i309 rättegången1974:371lagenkap.2Se omt.ex.
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inhämtas. Också i detta fall får registreringen regel nödvändigsom anses
för rättsliga anspråk på det direktivetsätt kräver.som

För skydda vitalaatt intressen

Förbudet behandla känsligamot att personuppgifter gäller inte dennär re-
gistrerade rättsligtär eller fysiskt förhindrad lämnaatt samtycke och be-
handlingen nödvändigär för skydda denatt registrerades eller någon

vitala intressen.annans
I den svenska översättningen direktivet talas det "grundläggandeav om

intressen". Anledningen till vi valt i denatt föreslagnaatt lagtexten i stället
använda uttrycket vitala intressen och möjliga tolkningar har redogjorts
för i avsnitt 12.5.1.6.

Frågan dennär registrerade skallom rättsligt förhindradanses att
lämna samtycke har berörts i avsnitt l2.2.9.

Det bör behandlingnoteras att kan ske också för skydda vitalaatt in-
hos någontressen denän registrerade. Ettannan exempel kan häl-närvara

souppgifter medvetslös och svårt skadadom en potentiell organdonator
behandlas för hitta lämpligatt förmottagareen organet.

Hälso- och sjukvård

Förbudet behandla känsligamot att personuppgifter gäller inte be-när
handlingen nödvändigär med hänsyn till

förebyggande hälso- och sjukvård,0
medicinska diagnoser,0
vård eller behandling eller0
administration hälso- och sjukvård.0 av

Förbudet gäller inte heller uppgifternanär behandlas någon ärav som
yrkesmässigt verksam inom hälso-0 och sjukvårdsområdet och
underkastad tystnadsplikt enligt0 nationell lagstiftning eller bestämmelser

har antagits behöriga nationellasom av organ.

De nämnda bestämmelserna i EG-direktivetnu har förts över nästan orda-
till den föreslagnagrant persondatalagen. Bestämmelserna verkar täcka all

den behandling känsliga personuppgifterav sker inom hälso- ochsom
sjukvårdsområdet, även den tillsynt.ex. sker hälso-över och sjukvår-som
den och dess personal.
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sjukvårdsområdetochhälso-inomverksamyrkesmässigtärDen som
personuppgifter.känsligabehandlaalltidsåledesfårtystnadspliktharoch

Sverigeisjukvård finnsochhälso-inomtystnadspliktBestämmelser om
personalföråligganden1994:953lagenochsekretesslagen omibl.a.

hälso-tillsyn1996:786 överlagensjukvårdenoch samt omhälso-inom
sjukvården.310och

behandlafårtystnadspliktmedvissaBestämmelsen att personerom
blirdennödvändigtvisinte attinnebär personenpersonuppgifterkänsliga

uppgif-behandlakanpersondataansvarig. Personen t.ex.betraktaatt som
persondataansvarige. Be-denhosanställningsinförinomterna ramen

någotvilkenpersondataansvarig för annatvidaremedförstämmelsen att en
be-isådananlitakangällerinte avsesartikel som8 personiundantag en
dåanlitade kanpersonuppgifter. Denkänsligabehandlaförstämmelsen att

direktapersondataansvarigesdenundersådansägas sompersonenvara
före-i detvad vibefogenhet dvs.personuppgifter,behandlahar attansvar

12.2.6.avsnittsemedhjälpareförkallatgående

artikel 8.3EG-direktivetartikeln iaktuella eni denfinnsSlutligen nu
personuppgifterkänsligabehandlaförbudet attmotbestämmelse attom

enbehandlasuppgifterna somgälla personskulle annanheller avinte om
bestämmelseninnebär attSpråkligttystnadsplikt. settliknandeålagdär en

denbehandlasfåskullepersonuppgifter somkänsliga av
sjukvårdsområdet,ochhälso-inomverksamyrkesmässigtinte är0

gällerdenliknartystnadspliktunderkastad en-somändå somär enmen0
behö-antagitsharbestämmelserellerlagstiftning, avnationell somligt

verksammayrkesmässigtför ärnationellariga sompersonerorgan,
sjukvårdsområdet.ochhälso-inom

föreslagnai dennödvändigtellerlämpligt att person-detinteVi har ansett
tillämpningsområ-bestämmelse närmaregenerellsåindatalagen varsta en

oklart.ganskaframstårde som

statistikochForskning

beträffandedetföreslårviframgår attavsnitt ll attianförsvadAv som
skallstatistikochforskningförpersonuppgifterkänsligabehandling av
vik-förundantagsådantinföraspersondatalagen ettföreslagnai denredan

310 941995/962176Se senast s.prop.
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tiga allmänna intressen direktivet tillåter. Beträffande utformningensom
det undantaget får hänvisas till detav nämnda avsnittet.

Ytterligare undantag för viktiga allmänna intressen

Enligt artikel 8.4 i EG-direktivet får medlemsstaterna hänsyn till ettav
viktigt allmänt intresse ytterligaregöra undantag från förbudet be-mot att
handla känsliga personuppgifter. Detta kan ske antingen i nationell lag-
stiftning eller beslut den nationella tillsynsmyndigheten.genom av En
förutsättning för ytterligare undantagatt skall få dockgöras är det finnsatt
lämpliga skyddsåtgärder. De undantag skallgörs enligt artikel 8.6som - -anmälas till kommissionen. Enskildas kommersiella intressenrent torde i
allmänhet inte kunna sådana viktigaensamma allmännaanses in-som

undantag fårtressen att göras.
I den föreslagna persondatalagen har vi därför tagit bemyndigan-ett

de för regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer före-att- -skriva sådana undantag. Frågan regeringens och Datainspektionensom
möjligheter komplettera regleringenatt i den föreslagna persondatalagen
har berörts i avsnitt 12.1.2.

12.5.3.4 Uppgifter brottom

I artikel 8.5 i EG-direktivet finns det bestämmelser behandlingom av per-
sonuppgifter om

lagöverträdelser,0
brottmålsdomar och0
säkerhetsåtgärder.0

Sådana uppgifter omfattas inte definitionen känsligaav personuppgif-av
det finnster, alltså ändå särregler i direktivetmen för dessa uppgifter. Hu-

vudregeln sådanaär uppgifter fåratt behandlas endast under kontroll av en
myndighet. Därutöver finns något svårtolkad regel verkar innebäraen som

sådana uppgifteratt får behandlas myndighetskontrollutan under förut-
sättning det tillåtetatt är enligt nationella bestämmelser innehållersom
lämpliga och specifika skyddsåtgärder. Ett fullständigt register brott-över
målsdomar får dock under inga omständigheter föras under kon-änannat
troll myndighet.av en

Det slutligenär enligt direktivet tillåtet för medlemsstaterna före-att
skriva uppgifteratt administrativarör sanktioner ellersom avgöranden i
tvistemål också skall behandlas under kontroll myndighet.av en
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enligt artikelbeslutarmedlemsstaternabestämmelsernationellaDe som
kommissionen.anmälas tillbehövaartikel 8.6enligttorde8.5 --

för be-myndighetskontrollreglerhamöjlighetenVi attatt omanser
tvistemåloch domar isanktioneradministrativauppgifterhandling omav

persondatala-föreslagnai densärregler inutnyttjasbörinte tasattgenom
sådanabehandlingförformenkänsligasteochviktigasteDen upp-avgen.

försärskild lagdag iregleras i närva-kreditupplysninggifter somen--
överpåhållerrande att ses

ochbrottmålsdomarlagöverträdelser,uppgiftergällersedandetNär om
Sådanasärregler.rimligt medvi detsäkerhetsåtgärder detär upp-sersom

få han-helst inte börkänsligsåotvivelaktigtgifter natur attär somvemav
Å myndigheterstår klartsidan dethelst. andrahuruppgifterna atttera som

fullgöra deuppgifter för kunnasådanajusthanteraofta behövermycket att
så-får hanteramån myndigheterpå vaddem. Ilagtssamhällsuppdrag som

myndig-respektiveföreskrifter reglerarframgår deuppgifterdana somav
verksamhet.hets

persondatala-föreslagnadet i dentill slutsatsenledersagdaDet attoss
förförbjudetdetgrundläggande bestämmelse ärinbör atttas omengen
do-lagöverträdelser ochuppgifterbehandlamyndigheterandra än att om
detfinnas fall därbrottmål. Eftersom det kanisäkerhetsåtgärderochmar

bestämmelsenuppgifter, börsådanabehandlarenskildabefogatär att
Datainspektionenochbemyndigande för regeringenmedkompletteras ett

undantag före-får förutsättasfrån förbudet. Detundantagföreskriva attatt
befo-enskilda harenligt EG-direktivetkrävspå närskrivs det ettsätt som

kontrolltillfredsställandeståroch den underbehandlingenintressegat av
myndighet.enav

ellerregeringen Data-befogatdär det kanexempel fallSom attvara
uppgif-behandlingdenkanundantagföreskriverinspektionen nämnas av

be-behandlingshem kanvård- ochprivatabrottmålsdomart.ex.ter somom
på effektivtdömdebehandla denvårda och sätt.utföra förhöva ettatt

vår meningkan det enligtkravhanteringförsäkringsbolagensOckså för
förstaförsäkringsbolagen ioftamed undantag. Detbefogat är somvara

vållar, ochkriminalitetenskadorekonomiskafår för debetalahand som
regelmässigtbolagetden skadade,väl har betalatförsäkringsbolaget tarnär

påviktigt denEftersom detbrottslingen. ettkravet är attöver mot som
hanför vadockså får fulltnågonskadatharkriminellt utsätt svaraannan

fårförsäkringsbolagendet befogatmed, kanställt tilleller hon att re-vara

311 1996/97:65.och1993:110Se sou prop.
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gistrera sådana uppgifter brottsligheten krav kan framställas påattom ett
effektivt den bör få betala.sätt mot som

De begrepp används i bestämmelsen lagöverträdelser, brottmåls-som —
domar och säkerhetsåtgärder har vi det EG-gemensam inne-som ser en-
börd.

Med lagöverträdelser förmodligen bara överträdelse straff-avses av
sanktionerade bestämmelser. På motsvarande får detsätt bara sä-attanses
kerhetsåtgärder i brottmålsförfaranden häktning, beslag ellert.ex.avses,
kvarstad.

uppgiftEn någon har eller kan ha begått stöldatt otvivelaktigtutgörom
uppgift lagöverträdelse det inteäven finns någon dom be-en om om

träffande brottet; uppgiften har kvalificerats till något visst brott.att avse
framstårDet däremot tveksamt i vad mån uppgifter faktiskasom mera om

iakttagelser kan uppgifter lagöverträdelser,utgöraanses t.ex.om en upp-
gift någon narkotika, uppgiftanvänt någonatt kört bil mellanom atten om
två med viss för hög genomsnittlig hastighet,orter uppgift nå-atten om

arbetar med parkeringsautomatertömma har privatatt växlat ingon som
mängder i bank Elektroniskstora övervakningsutrustning,mynt osv. t.ex.

kameror, installeras vidare ofta i privat verksamhet just i det befogade
syftet förr eller registrera lagöverträdelser,att och det skulle givet-senare
vis innebära olägenheter registreringen blev olaglig och skadestånds-om
grundande i ögonblick syftet med den uppnåtts, dvs.samma närsom ge-
nomförandet rån registrerats. Detta talart.ex. starkt förett uppgifterav att

faktiska iakttagelser handlande inte rimligen kanom om en persons anses
uppgifter lagöverträdelser i alla de fall handlandet kan innebärasom om en

lagöverträdelse. Var går fårgränsen i praxis elleravgöras de när-genom
föreskrifter kan utfärdas.mare som
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Användning12.6 personnummerav

tillbör förasi datalagen överanvändningReglerna personnummeravom
fåruppgifterinnebärpersondatalagen. Detta attden personnummeromnya

ändamålet medtillmed hänsynmotiveratklartdetbehandlas bara ärnär
beaktans-någotidentifiering ellersäkerviktenbehandlingen, annatenav

skäl.värt

på vilkabestämmamedlemsstaternaEG-direktivet skallartikel iEnligt 8.7
vedertagetnågotelleridentifikationsnummernationelltvillkor annatett

behandlas.fåridentifieringförsätt
någotsvensk del baraförberör annatBestämmelsen personnummer;

vi det. Be-i Sverigefinns inteidentifieringförvedertaget sätt som ser
förmåste ha reglerSverige närinnebär barastämmelsen att personnummer

fritt be-andra medlemsstaternafår Sverige och debehandlas. Däremotfår
reglerna.innehållet imaterielladetstämma

data-ianvändningenregleringredanfinnsDet personnummeravaven
ske barafår registreringstycketandraEnligt §lagen. 7 personnummerav

ändamål, viktentill registretsmed hänsynmotiveratklartdet ärnär enav
Vidare gällerskäl.något beaktansvärtelleridentifiering attsäker annatav

särskildadet finnsdatautskrifter barapåfår återges närpersonnummer
skäl.

utreddesanvändningenregleringFrågan avpersonnummeravavenom
åroffentlighetskommitténochparlamentariskt Data-den sammansatta som

reglering.312 år iNågraförslag tilltvå alternativalämnade1987 senare -
fått blan-utredningsförslagenregeringen, sedankunde ettslutet 1990av -

byggdeförslagsittremissinstanserna,mottagandedat presentera somav
utredningsfcSrs1agen.313 därefterbegärdeKonstitutionsutskottet attett av

Utskottetsutredningsförslaget.det andrasiglagrådet skulle överyttra ma-
vissgjordeförslag,regeringensemellertidförordadejoritet en om-men

lagtexten.314 riks-omformulerade förslagetDetformulering antogs avav
dagen.

särskildregeringendåvarandebeslutade denfebruari 1993 utre-attI en
begränsadutreda fråganuppdragmedskulle tillkallasdare att an-om en

312 SeSOU1987:31.
313 ff.1990/91:60 60Se s.prop.
314 SeKU1990/91:11.
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personnummer.315vändning majI överlämnade1994 Personnummerut-av
redningen omfattande betänkande med förslag till särskild lagett en om

personnummer.316användning Förslaget har inte lett till lagstiftning,av
och den regering tillträdde hösten 1994 har uttalat det inteatt ärsom
aktuellt införa någon lagstiftning användningenatt om av person-
nummer.317

våra utredningsdirektivI inte särskilt fråganomnämns användningom
av personnummer.

Vi finner den redovisade bakgrunden det inte kanmot attnu anses an-
komma på utredning användningengöraattoss en ny om av person-

vårtvad uppdrag lämna förslagän till genomförandeannat attnummer av
EG-direktivet föranleder.

EG-direktivet kräver det finns reglering användningenatt en av av per-
omfattar den behandling personuppgifter isonnummer som av som avses

direktivet. regleringDen användningen i dagav av personnummer som
finns i datalagen bör därför föras till den föreslagnaöver persondatalagen,

skall ha tillämpningsområdet i enlighet med vadett anförs isom som som
avsnitt har till7 direktivets. Eftersom den uttryckliga regelnanpassats om

får återges på datautskrifter bara det finnsatt särskildapersonnummer om
skäl dåligt in i generell lag i viss mån omfattar manuellävenpassar en som
behandling personuppgifter på papper, har vi emellertid valt inteav att ta
med den regeln i vårt förslag till lag. dockDetta inte inne-är avsett attny
bära någon ändring i sak. För uppgift huvudatt överen om personnummer

skall få behandlas fästas påtaget datautskrift krävst.ex. attgenom en- -
med den föreslagna lagen behandlingen klart motiverad medär hän-att

någottill beaktansvärt skäl.syn

315 se dir. 1993:7.
316 Se sou 1994:63.
317 se 1994/95:100 Bilaga 3 14.prop. s.
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registreradedentillInformation12.7

självmantbörpersonuppgifterinhämtarpersondataansvarigDen som
Undantagbehandlingen.rörandeinformationvissregistreradedelämna

kännerregistrerade redandegällabörinformationsskyldigheten närfrån
sigvisardetochförfattningsreglering närfinnsdetinformationen, närtill

arbetsinsatsoproportionerligt attinnebäraskulle storelleromöjligt envara
kalenderår pågångvidare habörregistrerade rätt attinformera. Den peren

Informatio-behandlas.uppgifterdeinformationfågratisbegäran somom
regleransökan. Deeftermånadinomskriftligenskall lämnas omennen

infor-tillframföralltidgäller rättenfinnstystnadspliktochsekretess som
persondatalagen.föreslagnadenenligtmation

Inledning12.7.1

skallinformationbestämmelserfinnsEG-direktivet attiartikel 10-12l om
persondataansvarigdels självmantregistrerade närtill den sam-lämnas en

defå delbegärregistreradedendels att tapersonuppgifter, närin avlar
harBestämmelsernaregistrerat.persondataansvarig haruppgifter ensom

situationertvådessaföljandedetoch 3.10. Iavsnitt 3.9 tasi uppberörts
frå-rubrik,särskildunderAvslutningsvis berörs,rubriker.skildaunder en

förhållerpersondatalagenföreslagnaoch dendirektivetireglernahurgan
tystnadsplikt.ochsekretessbestämmelsertillsig om

insamlasuppgifternaNär12.7.2

Inledning7.2.112.

informationdenbestämmelserfinnsEG-direktivetiartikel l0-llI om
iregistreradetill densjälvmantskall lämnapersondataansvarigensom

personuppgifter.samlar inhonellerhanmedsamband att
regist-från deninsamlasuppgifternasituationendenArtikel lO attrör
någotfråninhämtasuppgifternagällerartikel 11 närmedansjälv,rerade

informatio-lämnapersondataansvarigeskall denbåda fallenhåll. Iannat
infor-fåbegärregistreradedenalltså inte attkrävsDetsjälvmant. attnen

denfallenbådadeför är attNågot är gemensamt per-mation. annat som
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sondataansvarige aldrig skyldig lämnaär information sådantatt om som
den registrerade redan känner till.

I avsnitt 9.2 har vi berört hur kan på inforrnationsskyldighetenman se
för myndigheter med hänsyn till skyldigheten enligt offentlighetsprin-att
cipen lämna uppgifter till den begärut det.som

12. 7.2.2 När skall informationen lämnas

Samlas personuppgifterna in från den registrerade själv skall, såsom vi har
uppfattat direktivet, informationen alltid lämnas i samband därmed; samlar
den persondataansvarige in uppgifter från de registrerade då be-utan att

vad uppgifternarätta skall användas till, kan behandlingen av personupp-
gifterna inte ha gått korrekt till.anses

När personuppgifterna hämtas in från något håll, skall informa-annat
tionen enligt direktivet lämnas "vid registreringen. Kan det vid detta till-
fälle förutses uppgifterna kommeratt lämnas till tredjeatt ut detärman,
dock tillåtet med informationenväntaatt ända till dess uppgifternaatt
lämnas för första gången.ut

Dessa bestämmelser bör föras till den föreslagnaöver persondatalagen.
Det finns vi det inte någon skyldighet för persondataansva-som ser en

rig lämna sådan informationatt gång beträffandeänsom nu avses mer en
de personuppgifter samlas in vid tillfälle. insamladeDeett uppgif-som

kan således under denterna tid det nödvändigtär behandlas för de ändamål
vid insamlingen och förangetts alla andra ändamålsom inte oför-ärsom

enliga med de ursprungliga ändamålen de registrerade behöverutan att in-
formeras på Ny information behövernytt. vidare inte lämnas varje gång
uppgifter lämnas till tredje under förutsättningut informationattman om
åtminstone de aktuella kategorierna har lämnats.mottagare Lämnasav
uppgifterna till tredje för vidareut behandling, måste givetvis denneman
informera de registrerade sin behandling uppgifterna i den mån deom av
registrerade inte redan känner till informationen genom den information
de fått från den förste persondataansvarige eller eljest.

I del fall avsikten dockär den persondataansvarigeen att fortlöpande
skall samla in uppgifter och Det kan frågaom en t.ex.samma person. vara

bank regelbundet för kontoredovisning hämtarom en insom uppgif-m.m.
vilka betalningstransaktionerter den registrerade har gjortom i olika affä-

eller i andra banker. sådanaI fall bör det, virer saken, möjligtsom ser vara
lämna information baraatt gång innan uppgifter registreras förstaen -

gången under förutsättning den registrerade då får informationatt- om
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behand-in ochhämtaskommeruppgifterkategorier attvilkabl.a. somav
registreringenförstadeninnanlämnasinformationdenlas; somgenom

kommerbehandlingardekännedomregistrerade attfår densker somom
dessa kommeruppgifterkategoriervilka attochfortlöpandeutföras av

in-skyldig lämnaaldrigpersondataansvarige attäroch den sagtsomavse,
till.kännerregistrerade redandensådantformation somom

med använd-sambandpersonuppgifter iinsamlinggällerdetNär av
formielektroniska tjänster,liknandeellerBBS:er t.ex.ningen Internet,av

infor-tjänsternautnyttjardeviktigtdetloggar,s.k. är att sompersonerav
kande omedvetetspårelektroniskas.k.deutnyttjandet somavommeras

går på för-allmänhetielektroniska tjänsterna attde utEftersomha lämnat.
någrainnebäradet inteavseende, bordeelleriinformationmedla annatett

IT-utred-hänseende.i dettainformationlämna ävenproblemsärskilda att
tjänsttillhandahållerföreslagit denredanför övrigtharningen att ensom

användarnainformeraskallmeddelandenförmedlingelektroniskför av
utsträckning in-och i vilkentillhandahåller tjänstenbl.a. somvemom

användare.313 kanDetför andratillgängligablirmeddelandenkomna -
före-utsträckningockså i vissIT-utredningenbakgrundsärskilt attmot av

enligtförmedlingstjelektroniskaför änsterdatalagenfrånundantagslagit -
förslagutredningensinteanledningfinnas övervägameningvår att om

hän-i deinformationlämnaskyldighet ävenmedkompletterasborde atten
EG-direktivet.iseenden avsessom

skall lämnasinformationVilken312.

skall lämnasinformationföljerEG-direktivetAv att om
iden-företrädareseventuelladennesochpersondataansvarigesdena --

titet,
avsedda, ochuppgifternavilkaförbehandling ärändamålen med denb

med hän-informationenutsträckningdeninformation iall ytterligarec —
samlas inuppgifternavilkaunderomständighetersärskildadetillsyn -

behandling.registrerade korrekttillförsäkra dennödvändig förär att en

identitetpersondataansvarigesdenskall lämnasinformationMed att om
beträffan-och adresslämnasuppgift skallförmodligen att om namnavses

persondataansvarig.juridiskafysiska eller ärdende person som

318 förmedlingstjänsterelektroniskalagenföreslagnautredningeni denSe 4 § omav
186 ff.1996:40och SOU s.
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direktivet finnsI vidare exemplifiering information enligt punkten av c.
Beträffande det fallet uppgifterna samlas från den registreradeatt själv

exempelanges som
eller de kategorier uppgifterna,mottagarna mottar0 som

huruvida det obligatoriskt eller frivilligtär besvara frågornaatt0 samt
eventuella följder inte ochattav svara
förekomsten rättigheter få tillgång till och få rättelseatt att0 av av upp-
gifter.

det falletFör uppgifterna hämtas påin någotatt sättannat anges som ex-
empel

de kategorier uppgifter behandlingen gäller,0 av som
eller de kategorier uppgifterna ochmottagarna mottar0 som

förekomsten rättigheter få tillgång till och få rättelseatt0 attav av upp-
gifter.

Vi har i den föreslagna persondatalagen eller mindre ordagrant tagit inmer
de grundläggande bestämmelserna den information skall lämnasom som
punkt ovan; beträffande punkten har vi dock för förtydligaa-c attc - -
valt tala all övrig information behövs föratt den registreradeattom som
skall kunna till sina rättigheter, såsom informationta vara mottagarnaom

uppgifterna, skyldighet lämna uppgifter och ansökaatt in-rättenav att om
formation. Avsikten de preciseradeär anvisningar informa-att mer om
tionslämnandet kan behövas skall in i föreskrifter utfärdastassom som av
regeringen eller Datainspektionen. Frågan regeringens och Datainspek-om
tionens möjligheter komplettera regleringen i den föreslagnaatt person-
datalagen har berörts i avsnitt 12.1.2.

finns inte någotDet krav på informationen skall lämnas skriftligen.att
Det dock den persondataansvarigeär har visa varje registreradatt attsom
har fått den information krävs det blir tvist den saken, vilketsom om om
kan medföra de flesta väljer möjligtantas lämna informationenatt att om
skriftligen och på framträdande plats.en

I Undantag från4 informationsskyldigheten

Vi har tidigare den persondataansvarigenämnt inte någoti fall skyl-att är
dig lämna information sådant den registreradeatt redan kännerom som
till. Av vad anförs i avsnitt 12.7.4 framgår dessutom bestämmelserattsom

tystnadsplikt och sekretess gäller framför den föreslagna persondata-om
lagen.
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denhållnågot änfrånin annathämtaspersonuppgifternafalletdetFör att
skyldighetenfrånundantagartikel 11.2ividaredetfinnssjälvregistrerade

gällerUndantageninformera.att
oproportionerligtinnebäraskulleelleromöjligtsigvisar endeta när vara

ochinformationlämnaansträngning attstor
författ-iföreskrivsuttryckligenutlämnandetellerregistreringenb när

ning

lämpligaföreskrivamedlemsstaternaskallundantagsfalldessaFör
skyddsåtgärder.

persondatalagen.föreslagnadentillförasbör överundantagentvåDe
i lagtext-valtavseddskillnad attsaklig ärnågondockhar attVi utan --

ansträngning.förställetiarbetsinsatstalaförslaget om
bedöm-förriktlinjervissadetfinnsdirektivettillingressenipunkt 40I

ansträngningoproportionerligt attinnebära storkandetningen när enav
eller Data-regeringenavsiktVår är3.9. attavsnittinformation selämna

informa-kandetprecisera attnärskall kunna närmare ansesinspektionen
vadellerarbetsinsatsoproportionerligt sominnebär stortionslämnandet en

information.lämnaomöjligtdetvisat attärskalldet attförkrävs att anses
ellerskalluppgifterföreskrifterdet attfinnsförfattningarmånga omI

skall elleruppgiftervissaellermyndighetnågon attregistrerasfår t.ex.av
så-enligtmyndigheter. Deneller envissatill somfår lämnas ut personer

behöveruppgiftervissaregistreraskyldigheteller attföreskrift har rättdan
denhållfrån äninhämtas annatuppgifternainformation närlämnainte

föreskrift har rättsådan attenligtheller densjälv. Interegistrerade ensom
behandlingefterföljandesininformerabehöveruppgiftervissafå omut

hauppgifternalämnardengivetvis utkandäremotuppgifterna; somav
honellerhanmedsambandiinformation att sam-lämnaskyldigvarit att

insam-denbeträffandegälldeundantagnågotinteomuppgifternainlade
lingen.

iföreskrivetuttryckligenmåsteutlämnandetellerRegistreringen vara
fåharhelst rätt attinnebärOffentlighetsprincipen attförfattning. somvem

föreskrifterdemeningvår ärEnligtmyndigheter. somfrånuppgifterut
vilkatillfrågaipreciseradesåinte perso-offentlighetsprincipen omutgör

lämnasskall attuppgifter utvilkaellerlämnasskalluppgifterna somutner
iföreskriftuttryckligsådanpå avsesuppfylla kraven somkande enanses

offentlig-stödmedpersonuppgifterinhämtar avEG-direktivet. Den som
be-vidaresinregistreradedeinformerasåledesmåste omhetsprincipen

tillämpligt.undantag ärnågotinteom annatuppgifternahandling av
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Däremot enligt vårär mening de bestämmelser finns arkiv-som om
myndigheternas omhändertagande arkivmaterial tillräckligt preciserade.av
När arkivmyndighet med stöd författningsbestämmelseren av tar emot ar-
kivmaterial från myndigheter eller enskilda, behöver arkivmyndigheten
således inte informera de registrerade.

För de fall där någon de två undantagsreglema tillämpligärav skall
medlemsstaterna föreskriva lämpliga skyddsåtgärder.

När det finns bestämmelser registreringen eller utlämnandet iom en
författning torde det finnas mekanismer eller föreskrifter i den aktuella för-
fattningen förhindrar missbruk och fårsom tillräckliga försom anses vara

uppfylla direktivetsatt krav på lämpliga skyddsåtgärder. Det vidareär en-
ligt vår mening i alla fall bättre i förekommande fallatt in reglerta om
lämpliga skyddsåtgärder i den aktuella författningen försökaän utformaatt

generell lösning i den föreslagna persondatalagenen för alla de olika fall
där det finns särskild författningsreglering.

När det sedan gäller det fallet det visar sigatt omöjligt eller skullevara
innebära oproportionerligt arbetsinsats lämnastoren informationatt verkar
det nödvändigt i den föreslagnaatt persondatalagenvara eller anslutande-
författningar in bestämmelser sådana-ta lämpliga skyddsåtgärderom som
krävs enligt EG-direktivet. Enligt vår mening det i dettaär hänseende till-
räckligt i den föreslagnaatt persondatalagen föreskriva information all-att
tid skall lämnas i samband med desenast aktuella uppgifternaatt används
för vidta åtgärder beträffandeatt de registrerade. Därmed finns det en ga-
ranti för den registrerade inteatt för åtgärdutsätts få reda påutan vil-atten
ken uppgiftsbehandling ligger bakom den. Om persondataansvarigsom en
för utskick för direkt marknadsföring hämtat uppgifter så mångaom

det skulle innebäraatt oproportionerligtpersoner arbetsinsatsen stor att
informera dem alla redan uppgifternanär registreras, måste således infor-
mation lämnas senast i de handlingar sänds ut.som
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registreradePå denansökan12.7.3 av

registreradvarjesäkerställamedlemsstaternaskall attartikel 12Enligt a
Informationeninformation.få visspersondataansvarigefrån denhar rätt att

frånefter begäranbaralämnasmåste tolkasdirektivetsåsombehöver --
dåskall lämnasInformationenregistrerade.den

hinder,utan0
intervall,rimligamed0

tidsutdräkt ochstörreutan0
kostnader.störreutan0

uppgifterpåbekräftelsefåförstaför detregistrerade har rätt attDen om
baranaturligenövrigteller inte. Ibehandlaseller hennehonomrörsom -

omiden skall inforrna-behandlasregistreradeuppgifterfalletför det att -
åtminstonelämnastion om

behandlingen,medändamålen0
uppgiftskategoriema,berördade0

läm-uppgifternakategoriertill vilkaeller mottagare sommottagarna av0
ut,nas

ochbehandlasuppgiftervilka som0
kommer.uppgifternavarifrån0

förbegripligskallbehandlasuppgiftervilkaInformationen varasomom
uppgifternavarifråninformationgällerdetregistrerade. Närden om
informationall denbara lämnapersondataansvarigedenbehöverkommer,

persondataansvarige be-deneller henne;för honomtillgängligfinnssom
hämtats,uppgifterna harvarifrånpå vetredahållaintesåledeshöver men

skallinformationregistrerade begärdenfortfarandedet näreller honhan
det uppges.

föreslagnatill denprincip förtsibestämmelser har överDessa person-
fårvilketgjorts,preciseringarvissadärmed harsambanddatalagen. I anses

EG-direktivet.enligttillåtet
i dag be-gällervadmedenlighetdet isåledesföreslårVi att som-

denföreskrivasskalldatalagen attenligt 10§registerutdragträffande —
hos denskriftligenskallinformation görasansökanregistrerades per-om

före-själv.registrerade Deundertecknad denochsondataansvarige avvara
detreda ochochordningskapa atttill garanterasyftarreglernaslagna att

informatiotilltillgångfårnågonoch interegistreradedenär somannan
ansökan,beträffandebehövaskanbestämmelserytterligareDe somnen.

adressochregistreradesdenuppgiftinnehålladen skall namnattt.ex. om
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kan lämpligen regeringen förordning. Sådana bestämmelserges av genom
underlättar för den persondataansvarige fram och distribueraatt ta infor-
mationen.

Vi föreslår vidare den registrerade skall haatt få informationrätt att en
gång kalenderår och informationen skall lämnasatt gratis. Omper ut upp-
gifter den registrerade behandlas, skall informationen lämnas skriftli-om

Informationen skall vidare huvudregel lämnas inom månadgen. som en
från det ansökan gjordes. Det skall dockatt enligt vårt förslag tillåtetvara

lämna information bara vidatt året jämnt fördeladeövertre tillfällen, om
det finns särskilda skäl för det. Sådana särskilda skäl kan attvara person-
uppgifterna krypterade,är sökmöjlighetemaatt begränsadeär ellerannars

den persondataansvarige har mångaatt personuppgifter uppdelade på olika
register eller andra datasamlingar.

detNär gäller personuppgifter i löpande inte har fått sin slut-text som
liga utformning, i ordbehandlingsdokumentt.ex. ett under arbete, och per-
sonuppgifter i löpande minnesanteckningtext utgör eller liknandesom
finns det anledning ha särskilda regler.att

Regleringen i kap.2 i såvälTF gällande den lydelse vi föreslårsom- -
innebär myndighet inte skyldig påatt är grund offentlighetsprin-atten av
cipen lämna utkast under arbete och minnesanteckningarut t.ex. eller lik-
nande inte skall bevaras för framtiden. Det tydligtär ordningsom att en

innebär ofärdiga alster och minnesanteckningaratt eller liknandesom inte
behöver lämnas har goda skäl för sig på såväl denut offentliga densom
privata sidan.

Vi föreslår därför för det första information inte skall behövaatt lämnas
beträffande personuppgifter i löpande ansökannär informa-text som om
tion gjordes inte har fått sin slutliga utformning. Har uppgifterna i den lö-
pande behandlats under så lång tidtexten år färdig-ett utan att textensom
ställts, får dock den registrerades intresse få del sina uppgifteratt taav av

denväga persondataansvarigesäntyngre intresseanses insyn fåatt utanav
ytterligare fördröja fardigställandet Personuppgiftertexten. i löpandeav

ansökan gjordes, hartext när behandlats under längre tidsom, årän ett
har fått sin slutligautan utformningatt texten bör därför lämnas inteut, om

den persondataansvarige väljer i stället utplånaatt personuppgifterna i den
ofärdiga Den registrerade bör ocksåtexten. ha få reda pårätt uppgif-att

den persondataansvarigeterna, har spritt dem till utomstående. Infor-om
mation bör således lämnas uppgifterna i den ofardiga löpandeom texten
redan har lämnats till tredje ansökan informationut när gjordes;man om
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utläm-dekvarlängreinteansökan görspersondataansvarige närdenhar
inte lämnas.givetvisinformationkanuppgifterna,nade

be-lämnasbehövaskallinteinformationandradetföreslår för attVi
ellerminnesanteckninglöpande utgöripersonuppgifter textträffande som

förutsättningunderföredragningspromemoria, att per-liknande, t.ex. en
Detill tredjehar lämnatsintegjordes, utansökan man.sonuppgifterna, när

undantaskäl förgodafinnsdetliknande attellerminnesanteckningar som
förberedaanvänds för ettsådana attinsynregistrerades ärdenfrån som

handläggningshjälpme-sådanaavgörande. Sparasförliknandeellerärende
registre-denbörslutbehandlats,elleravgjharärendetsedandel orts annars

harallmänheten rättmotsvarandepå sättuppgifternafå delrade somta av
liknandeellerminnesanteckningarmyndighetersiuppgifterdeltaatt av

be-således lämnasbörInformationarkivering.förhandtagitsvilka om
liknandeeller närminnesanteckningaripersonuppgifter an-träffande som,

vetenskapligaellerstatistiskahistoriska,förbehandlasbaragjordes,sökan
ändamål.

föreslagnadefinition i dennågonnödvändigt meddetinteVi har ansett
det-begreppMed dettalöpandebegreppetpersondatalagen text. avsesav

lagenföreslagnanyligenIT-utredningendenenligt omavsomsamma
strukture-harinteinformationdvs.förmedlingstjänster,elektroniska som

underlättas3l9personuppgiftersökningså attrats av
fallvissaregistrerad iinnebärförslagvårapåpekas attbörDet att en

delfåpersondatalagenföreslagnaden tastödmedha upp-kan avrätt att av
stödmeddelinte harallmänheten rätt att tasjälvsiggifter avavsomom

utsträck-visshar iregistreradedenkap. TF;enligt 2offentlighetsprincipen
handlingenMenallmänna.inte näruppgifter ärfå delning rätt att somav

registrerade,dentillexpedieratsuppgifterna harinformationenmed om
ochförtillgängligaochallmännasidanå andrauppgifterna genast varblir

obefo-vidare intekangäller.inte Detsekretessutsträckningi den ansesen
tidi-del dessafåfall harvissaiuppgifterna rätt taattrörden avgat att som

EG-direktivettillmed hänsynviHärtill kommerallmänheten. attängare
denbegränsadet gällerlängre när attkunna ännuhar re-inte ansett oss

dessauppgiftersinafå del ävengrundläggande rättgistrerades att ta omav
löpandeifinns text.

meddelaskall kunnaDatainspektionenellerregeringenAvsikten är att
informationslämnandet.rörandebehövaskanföreskrifterde närmare som

319 ff.särskilt 1651996:40Se sou s.



392 Innehållet den persondatalageni nya SOU 1997: 39

Frågan regeringens och Datainspektionens möjligheterom kompletteraatt
regleringen i den föreslagna persondatalagen har berörts i avsnitt 12. l .2.

vissa fallI har persondataansvarig så många olika samlingaren av per-
sonuppgifter och så dåliga sökmöjligheter det i praktikenatt omöjligtär att
få fram alla uppgifter den registrerade behandlas. Arkivmyndighe-om som

samlingartema, tar uppgifteremot med olikartadsom struktur frånav
många håll, kan exempel.ettvara

För persondataansvarigt.ex. myndighet kan vidare enligten särskild
registerförfattning Ävengälla sökbegränsningar. det teknisktom vore
möjligt, får myndigheten inte i dessa fall utföra vissa sökningar.

EG-direktivet kan inte kräva persondataansvarigattanses ordnaren
sina uppgiftssamlingar på sådant detett sätt möjligtär sökaatt fram allaatt
uppgifter registrerad behandlas. införandeEtt ellerom en tillåtandesom av
sådana sök- och sammanställningsmöjligheter, inte behövs någotsom av

skäl, skulle i själva verketannat kunna hota den personliga integriteten; det
skulle då bli enkelt kartläggaatt en person.

Enligt vår mening det inte rimligtär utforma informationsskyldighe-att
på sådantten densätt tvingarett fram förfarandenatt i själva verketsom

kan hota den personliga integriteten. Den persondataansvarige bör, visom
det, bara skyldig utnyttja alla de sök-ser att ochvara sammanställnings-

möjligheter han eller hon faktiskt och rättsligt har tillgångsom till för att
få fram information lämna till den registrerade.att Därmed garanteras att
den registrerade får tillgång till all information den persondataansva-som
rige faktiskt kan fram den registrerade, vilket måste tillräck-om anses
ligt; inte EG-rätten kan tvinga någon detens göra iatt praktiken ärsom
omöjligt.

Den har mängd ordbehandlingsdokumentstorsom ochen bara harsom
funktion för söka i öppnade dokumentatt kanen exempelvis i praktiken

inte få fram alla uppgifter kan finnas i dokumenten.om en person Ensom
persondataansvarig med hundratals anställda med persondatorer vilka kan
sökas igenom och kan inte heller i praktiken söka framen deen person-
uppgifter kan finnas i alla datorerna, det inte finnssom någraom mera
centraliserade sökmöjligheter. Möjligheterna söka bland datorlagradeatt
uppgifter utvecklas dock ständigt, och det finns redan i dag i standardpro-

funktioner for snabbt söka igenom allaatt dokumentgram på hårddisken
eller via efter vissnät ellertext, t.ex. ett Med dennamn personnummer.
föreslagna ordningen kommer den registrerades få informationrätt att att
utvidgas i precis takt de persondataansvarigas möjlighetersamma som att

integritetskänsligagöra sökningar och sammanställningar utvecklas. Det
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möjlig-användningenochutvecklingenpådrivaanledningintefinns avatt
sammanställningar.känsligaheterna göraatt

olikaipersonuppgiftermångabehandlarpersondataansvarigEn som
före-med denkancentralbyrån,Statistiskaexempelviskonstellationer,

allaföransträngningar prövaattändå behöva göraordningen storaslagna
denfinns. Menfaktisktsammanställningsmöjligheter somochsök- som
sig iregel finnafårpersonuppgifter attmängdersigpåsamlar somstora

regist-detillgodosekunnaföransträngningar attockså behöva göra stora
rättigheter.grundläggandererades

detemellertidintegritetshänseende utgöriproblemsärskilt merEtt
därarkivmyndigheter,särskildamedsvenskaunikamindre systemeteller

Riksarkivet harställe.påsamlaspersonuppgifter ettmängderotroliga
Statistiskafrånstatistikregisterungefär 0005tagitexempelvis emot

myndigheter,från andradataregistertusentalsdessutomcentralbyrån och
allthärtill kommeruniversiteten;ochskattemyndigheterna pappers-t.ex.

detsådantpåstrukturerats sätthar attpersonuppgifter ettmedmaterial som
Riksarkivetmening. Hospersondatalagensföreslagnadenregister iutgör
halvtimmefrånoch detformat,särskiltioftast tarregistrenförvaras ett en

kommerhärtillläsbart;registerendaarbetsdag görahel ett entill atten
tillbakaochframplockaför sättaungefär timmehanteringstid attenom

personregisterdatoriseradealla debaraigenomsökadatamediema. Att
år, ävenförmodligenskulle änRiksarkivet etttahossamlats ommersom

till.hjälptearkivpersonalall
gällerdatalagenenligt §10registerutdraglämnadagiSkyldigheten att

förvaringförhar tagitspersonregisteri emotuppgifter enför avinte som
justmotiveratsharUndantagetdatalagen.3§arkivmyndighet 10 avst.

kon-negativabetydandefåskulledatalagenl0§tillämpningatt aven
enskildasamtidigtverksamhetarkivmyndigheternasförsekvenser som

de kanuppgifter omsinafå delkanoffentlighetsprincipenstödmed avav
begäran.320sinprecisera

integritets-vårt uppdragförinom attliggaintekanDet avramenanses
persondata-omfattandedeuppsplittringtillförslaglämnahänsyn aven

hittadärförmåsteViarkivmyndighetema.hossamlatshar enmängder som
år kangångintearkivmyndighetemaproblemetpålösning att perenannan

förmodligendeteftersomregistrerade,information tilllämnapå begäran
informationen.framårän att taetttar mer

320 ff.351981/822189Se s.prop.
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En användbar lösning föreskriva denär registreradeatt i sinatt ansökan
till arkivmyndighet måste vilken arkivbildare dvs. i praktikenen uppge
oftast ursprungsmyndigheten och vilket register eller liknande ansökan

ansökanEn inte preciserats på detta skulle arkivmyndighe-sättavser. som
inte skyldig efterkomma.ten Denna lösning tillgodoseratt påvara ett

bättre det undantagsätt finnsän i dag såväl de registreradesrena som som
arkivmyndighetemas intressen. föreslagnaDen regleringen innebär i prak-
tiken inte heller frågai arbete for arkivmyndighet vad deänom en mera
registrerade redan i dag och med vårt förslagäven beträffande offentlig-
hetsprincipen i IT-samhället kan kräva myndigheten med stödav av
offentlighetsprincipen.

Det sagda bör givetvis gälla bara beträffande arkivmaterialnu som ar-
kivmyndigheten har tagit för förvaring; arkivmyndighetemaemot bör så-
ledes skyldiga liksom varje persondataansvarig,att, på begäranvara annan
lämna information den behandling personuppgifter såom sägaattav som
sker för arkivmyndighetens räkning, avseende registert.ex. överegen
myndighetens personal. När arkivmyndighetän använder arkivma-annan
terialet på sådant denne blirsätt persondataansvarig,att Statistiskanärt.ex.
centralbyrån lånar tillbaka statistikregister, gäller deett vanliga reglerna
för honom eller henne.

Vi föreslår det i persondatalagen inatt uttryckligt bemyndigandetas ett
för regeringen meddela föreskrifter vadatt ansökan skall innehålla.om en

detaljreglerDe behövs för undvika orimliga konsekvenseratt försom ar-
kivmyndighetema kan således lämpligen meddelas regeringenav genom
förordning.

I avsnitt berörs11.6.7 frågannärmare registerutdrag i samband medom
behandling för forskning och statistik.

12.7.4 Förhållandet till bestämmelser sekretess ochom
tystnadsplikt

Enligt artikel i13 EG-direktivet får medlemsstaterna i sin lagstiftning göra
nödvändiga begränsningar i för denrätten registrerade få informationatt
med hänsyn till skyddet den registrerades eller andras fri- och rättighe-av
ter.

Skyldigheten enligt datalagen10 § lämna registerutdrag gäller i dagatt
inte uppgifter enligt lag eller författning eller enligt myndighetssom annan
beslut har meddelats med stöd författning inte får lämnas till densom utav
registrerade 10 § 3 datalagen.st.
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finns Sverige fåroch tystnadsplikt ibestämmelser sekretessDe somom
sådana fri- och rättigheter iuppställda till skydd för som avsesvaraanses

direktivet.321 fårbestämmelser den registreradesådanaIbland hindrar att
själv.322 Enligt vår mening det nöd-uppgifter sigtill vissatillgång ärom

bestämmelser den registrerade i undan-särskildavändigt dessa attatt om
får gälla framför den generellatill viss informationtagsfall inte har rätträtt

gälla enligtbehandlade uppgifter skall di-informationtill som annarsom
således det i den föreslagnaföreslagna lagen. Vioch denrektivet attanser

bestämmelse få informa-införaspersondatalagen bör rättenatt attomen
uppgifter och på begäran inte gäller i denmed insamlingtion i samband av

uppgifterna inte får lämnas tillföreskriftutsträckning det finns att uten om
författningSådana föreskrifter kan finnas i lag ellerregistrerade.den annan

författning,meddelats med stöd beslutbeslut hareller i t.ex. omavsom
sekretesslagen.förbehåll enligt kap. 9-1014

finns det bestämmelser sekretess med hän-sekretesslagenkap.I 6 om
ekonomiska intresse. På grund dessa bestämmel-allmännastill det avsyn

vissa förutsättningar hemlighålla uppgifter bl.a.allmänna underkan detser
tvister och fackliga förhandlingar.med rättsligai samband

offentlighetsprincipen finns detsidan, där inte gäller,På den privata
några motsvarande författningsbestämmelseri allmänhet intedäremot om

informationtystnadsplikt. Reglerna i den föreslagnasekretess och om per-
slags offentlighetsprincip deninnebärsondatalagen att ett gentemot re-

pågälla i vissa avseenden den privata sidan.gistrerade kommer ävenatt
persondatalagen omfattar vidare till skillnad från datala-föreslagnaDen -

datorlagrade personuppgifter. skydda viktigai princip alla För attgen —
persondataansvariga den privata sidan eller andra kanintressen för de

vissa från informationsskyl-därför finnas anledning undantagdet göraatt
for finns idigheten enligt den föreslagna persondatalagen. Grund detta ar-

medlemsstaterna föreskriva sådanatikel i EG-direktivet13 rätt attsom ger
ändamål.for vissa angivna Flertalet dessa hänför sig normaltundantag av

Några vikt förtill allmän verksamhet. kan dock enskilda.ävenvara av
i lika grad myndigheter befo-Enskilda kan exempelvis hög ha ettsom

kunna hemlighålla personanknuten informationintressegat attav som
inför domstolsprocess, det kan utlämnandesamlats in antas att ettom aven

321 försäkringsrörelselagenfår gälla bestämmelsen i kap. 20 §Detta 7även t.ex.anses
fall inte har i förväg1982:713 förmånstagare till försäkring i vissa rättatt attom

försäkringsbolaget få han eller hon verkligen förmånstagare.ärattvetaav
322 kap. sekretesslagen.Se 3 §7t.ex.
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den enskildes ställninginformationen skulle försämra i rätte-partsom
försäkringsverksamhet finns inte sällan uppgiftgången. regist-I attom en

för försäkringsbedrägeri ellerrerad misstänks brottslig verk-annanperson
organisationer vi tänkersamhet. Internationella här särskilt på Amnesty-
sammanställningar uppgifterInternational kan ha av om personer som—

misstänks skyldiga till brott de mänskligaha gjort sig rättigheterna.mot
Uppgifterna bör naturligtvis inte lämnas medan utredning pågår. Viut
föreslår därför regeringen eller Datainspektionen bemyndigasatt att- -
medge från inforrnationsskyldigheten,undantag det behövs för attom
skydda grundläggande för enskilda eller förintressen förebygga, under-att
söka eller avslöja vårbrott. Enligt mening bör undantag medges i situatio-

liknande dem i exempelvis kap.5 kap. § och1 6 7 kap.7ner som avses
sekretesslagen.20 §

12.8 Rättelse

persondataansvarige bör skyldig på begäran denDen registre-attvara av
utplåna eller blockera sådanarade personuppgifter felaktiga,rätta, ärsom

eller ofullständiga ellermissvisande inte har behandlats i enlighetannars
med den föreslagna persondatalagen eller anknytande föreskrifter. De som

uppgifternaredan har fått del bör underrättas korrigeringsåtgärden,av om
den registrerade begär det eller underrättelse skulle kunna und-om om en

vika betydande skada eller olägenhet för den registrerade. Undantagmera
från underrättelseskyldigheten bör gälla det visar sig omöjligt attom vara
underrätta eller det skulle innebära oproportionerligt arbetsin-storom en

underrätta.sats att

12.8.1 Inledning

Såsom i avsnitt det- enligt artikel12.4.4 6.1 d i EG-direktivetnämnts är -
pågrundläggande krav den persondataansvarige vid behandlingett av per-

sonuppgifter alla rimliga åtgärder vidtas för utplåna eller så-rättaatt att
dana personuppgifter felaktiga eller ofullständiga i förhållande tillärsom
de ändamål för vilka uppgifterna behandlas.

artikel b-c i EG-direktivet finnsI 12 ytterligare bestämmelser om
rättelse Enligt dessa bestämmelser skall medlemsstaterna säkerställam.m.
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få sådanaförekommande fall uppgifterhar iregistreradvarje rätt attatt
bestämmelserna i direktivet rättade,enlighet medbehandlats iharintesom

särskilt uppgifternaskall gällablockerade.utplånade eller Detta när är
skall vidare ha krävaVarje registreradfelaktiga.eller rättofullständiga att

sådana tredje till vilka berördaunderrättarpersondataansvari mändenatt ge
rättelser, utplånanden ochgenomfördalämnatsuppgifter har ut om

underrättelseskyldighet gäller dock inte det visarblockeringar. Denna om
oproportionerligtskulle innebäraelleromöjligt ansträng-sig storenvara

har berörtsBestämmelserna i artikel i EG-direktivet12underrätta.ning att
avsnitt 3.10.i

eller ofullstän-möjligheten blockera felaktigakanDet attattnoteras
bestämmelseninte i den grundläggandepersonuppgifterdiga nämns om

personuppgifterbehandlingpersondataansvariges skyldigheter vidden av
preciseradestöd denemellertid medartikel d. Vi6.1 re-av meranser -

blockering alltid bör kunnai artikelrättelse 12 använ-geln attm.m.om -
också utformatutplånande. Vi hartill rättelse ochalternativdas ettsom

artikel i enlighet med deninför 6.1föreslagna lagtexten,den upp-som
fattningen.

särskilt frågan rättelse uppgifter hosavsnitt berörs9.3I om m.m. av
fråganavsnitt Datainspektionensoch i 1214.1myndigheter, tas upp om

personuppgifter utplånade.fåmöjligheter att

Korrigeringsregeln12.8.2

Inledning12.8.2.1

framgår artikelför uppfyllaföreslår det de skyldigheterVi att att avsom-
skyldig på be-slås den persondataansvarigelagtexten fastb i12 är attatt-

personuppgif-utplåna sådanaregistrerade blockera ellerden rätta,gäran av
lagen eller före-föreslagnahar behandlats i enlighet med deninteter som

har utfärdats med stöd lagen.skrifter som av
behandlats i enlighetuppgifter inte hartalasartikel 12 b detI somom

i flera andra artiklar användsmedan detbestämmelserna direktivet,med i
bestämmelser har till följdnationellauttryckssätt de antagitssom avsom

utgått frånVi har emellertid detartikel och 24.direktivet, 23 attt.ex.se
tillräckligt föreskriva korrigeringartikel bbeträffande 12 äräven att av

behandlats i enlighet med de svenska föreskrifterharuppgifter intesom
direktivet.följdantagits till avsom
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Till följd utformningen direktivet verkar det vidare nödvän-av av vara
föreslagna sådigt utforma den lagtexten den angivna korrigerings-att att

omfattar alla uppgifter inte har behandlatsskyldigheten i enlighet medsom
behandlingen i svenska föreskrifterna.alla bestämmelser de Det börom

tolkat direktivet, inte otillåtetdock, såsom vi har läka brottatt motvara
vissa föreskrifter andra åtgärder de angivna. Har personuppgifterängenom
behandlats nödvändig anmälan till tillsynsmyndighet gjorts, börutan att en

såledesden persondataansvarige kunna undvika rättelse, utplånande eller
blockering uppgifterna skyndsamt lämna in anmälan. Påattav genom en
motsvarande bör kunna personuppgifter har behand-sätt närman resonera
lats i strid med de bestämmelser finns lämplig säkerhetsnivåsom om en
vid behandlingen eller den information behandlingen skallom om som
lämnas dentill registrerade. uppgifter iHar personregister behandlatsett
manuellt detta inte kan tillåtas, bör den persondataansvarige vidarenär
kunna sig med förstöranöja registerstrukturen på sådant sättatt ett att ma-
nuell uppgifternabehandling inte längre omfattas direktivet ochav av
den föreslagna lagen se rörande registerbegreppet avsnitt 12.2.8.

På12.8.2.2 begäran den registreradeav

persondataansvarige enligt denDen aktuella bestämmelsen baraär nu
skyldig vidta korrigeringsåtgärder på begäran den registrerade. Enatt av
sådan begäran korrigering kan resultatet granskningt.ex.om vara av en av
den information de behandlade uppgifterna den registrerade harom som
fått efter ansökan därom se rörande informationsskyldigheten avsnitt
12.7.3.

registrerades begäran korrigering kanDen framställas formlöst tillom
den persondataansvarige någoneller företräder denne. räckerDet attsom
det begäran framgår registreradeden missnöjd med behandlingenärattav
i något visst avseende och vill korrigering skall vidtas. Framställs så-att en
dan begäran måste den persondataansvari skyndsamt utreda de fram-ge om
förda anmärkningama befogade såoch, skulle fallet, vidtaär om vara
korrigering.

ligger i sakens korrigering alltid måste såDet vidtas detnatur att snart
möjligt. persondataansvarige får således inteDen bekvämlighetsskälär av

med korrigera till dess uppgifterna ändå skall uppdateras,vänta att att om
det möjligt korrigeringen tidigare.är göraatt

persondataansvarige inte till följd begäran frånDen är av en en person
skyldig korrigera uppgifter beträffande andra Eftersom denatt personer.
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be-för alla deföreslagna lagenenligt denpersondataansvarige attansvarar
lag-överensstämmelse med tillämpligsker ihon utförhan ellerhandlingar

åtgärder vidtasalla nödvändigaförutsättasfår det dock närstiftning, att
uppmärksammasellerpersondataansvarige på sättden t.ex.annatett

i hanteringen.generella bristermer

korrigeringsmetodValet8.2. 312. av

bestämmelserlagen ini den föreslagnaanledningfunnitVi har inte taatt
eller blockeringrättelse, utplånandekorrigeringsmetodvilken somom --

fårföreskrifter i detta hänseendeavsaknadfall.användas i olika Iskall av
oförenligtvilket inte kansjälv välja metod,persondataansvarigeden anses

håll finnas be-dockfall kan detEG-direktivet. vissaImed annat
den persondataan-påverka eller bestämmapraktiken kanistämmelser som

gäller korrigeringkorrigeringsmetod, detvalsvariges närt.ex. upp-avav
sakens vissfall åter kan det följaandrabokföring.gifter i I natur att enav

personuppgifterkänsligautesluten;praktikenkorrigeringsmetod i är när
ak-kan det knappastvarit förbjudetdetbehandlatshar t.ex.atttrots vara

i avsnittJämför vidare vadpersonuppgifterna.rättatuellt sagtsatt som
vissaläka brottmöjligheterpersondataansvarigesdenl2.8.2.l motattom

blocke-utplånande elleråtgärder rättelse,andrabestämmelser ängenom
ring.

korrige-frågan myndigheters valsärskiltavsnitt berörs9.3I avom
ringsmetod.

Rättelse12. 4

uppgift denfår rättelse innebäraavsnittiSåsom 9.3 attangetts ansesav en
ofullständiga uppgiftenellerfelaktiga, missvisandeursprungliga, ersätts av

uppgifternaellerförhållandenadeuppgift rätta att annarsomen
uppgiften skallpå den felaktiganågot kravfinns intekompletteras. Det att

hurpersondataansvarigetill denutplånas. bör avgöraDet attvara upp
uppgiften inteden felaktigakravetendaskallrättelsen Det ärgöras. om-

framgå den felaktigaklart skallalla sammanhangdet iutplånas attatt-
uppgift och vilka dekompletteratselleruppgiften har ersatts av en annan

bli aktuellt,tredje skulleutlämnande tillförhållandena Omär.rätta man
marke-såväl den tydligtlämnahindersåledes ingetfinns det utmot att

och upplysningriktiga uppgifternauppgiften defelaktigarade omsom
skett.den rättelse som
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den persondataansvarigeDet har bevisbördanär för uppgiftattsom en
korrekt. inte förhållandetKan får uppgiftenär rätta utplånasutrönas, eller

blockeras. Institutet rättelse kan bara användas felaktig uppgift kannär en
eller kompletteras med uppgift korrekt.ersättas ären som

Utplånande12. 5

Utplånande innebär vi det de aktuella uppgifterna förstörs såatt attsom ser
de inte kan återskapas, dvs. vad i arkivsammanhang brukar kallassom
gallring.

står uppgifternaklart inteDet har utplånats på de kanatt sättavsett om
återskapas sådana metoder allmänt förekommer pågenom som mera

finns påmarknaden. konsumentmarknadenDet fört.ex. attprogramvara
enkelt återskapa raderade filer eller datamedier. finns åDet andra sidan
inom kriminaltekniken och hos specialiserade företag särskiltt.ex. utveck-
lade återskapatekniker syftar till information i någonatt meningsom som

Ävenhar blivit förstörd. detta område går utvecklingen tekni-av nya
ker fort, och det ohjälpligt förstört i dag kan kanske återska-som anses

i Frågan vad krävs i det enskilda fallet för uppgif-pas attmorgon. om som
skall utplånade får överlämnas praxis. Regeringenter eller Datain-anses

spektionen kan tid efter föreskrifter under vilkanärmare för-annan ge om
utsättningar uppgifter skall utplånade.anses vara

Uppgifter på datamedium kan förstöras såväl logiska fy-genom som
siska åtgärder. Med logiska åtgärder används föratt attavses programvara
radera uppgifterna så de inte kan återskapas. Fysiska åtgärder innebäratt

datamediet fysiskt påverkas så uppgifterna ocksåatt och kanske självaatt
mediet förstörs, magnetism, brandt.ex. eller sönderslagning.genom
Uppgifter på torde bara kunna utplånas fysiska åtgärderpapper attgenom
vidtas med papperet.

Utplånande kan användas i fall där uppgifter har behandlatst.ex. trots
den aktuella behandlingen inte kan tillåtasatt under några förutsättningar.

12.8.2.6 Blockering

Med blockering i enlighet med vad framgår kommissio-avses som av—
förklaring till direktivförslaget varje åtgärd kan vidtas förnens attsom—

de aktuella personuppgifterna i alla sammanhang skall förknippadevara
med tydlig information de spärrade och anledningenär tillatt spärrenom
och för uppgifterna inte skall lämnas till tredje annatatt ut medänman
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offentlighetsprincipen i kap. defi-bestämmelserna TF. Denstöd 2omav
persondatalag, avsnittförts i förslaget till 12.2.3.nitionen har se

användas det intei kan blockeringSåsom anförts avsnitt 9.3 när ärt.ex.
exempelvis de förhållandenafelaktig uppgift,naturligt när rättarättaatt en

utredas.inte kan

till tredje korrigeringenUnderrättelse12.8.3 man om

för uppfyllaföreslår persondatalagen, kraven i artikel iVi 12 EG-attatt c
innehålla bestämmelse den persondataansvarigedirektivet, skall atten om

registrerade skall underrätta de tredjepå den till vilkabegäran mänav upp-
korrigeringsåtgärden. Eftersomlämnats det viktigtgifterna har ärut attom

användning felaktiga, missvisandepå alla förhindra eller ofullstän-sätt av
såsomföreslår vi emellertiddiga uppgifter, inhemsk regleringrent atten
denden persondataansvarige registrerade begärt underrättelseoavsett om-

skyldig lämna sådaneller inte skall underrättelse det skulleattvara om-
betydandekunna undvika skada eller olägenhet för registrerade.denmera
skall dock enligt vårtNågon underrättelse förslag inte behöva lämnas om

omöjligt eller skulle oproportionerligtdetta visar sig innebära storvara en
arbetsinsats.

persondataansvarige första underrättabehöver således för detDen om
för den registreradesden registrerade begär det. Något fonnkrav gäller inte

skriftligensåledes muntligenbegäran. kan framställas såvälBegäran som
liggerföreträder denne. itill den persondataansvarige eller någon Detsom

möjligt efter begä-så detsakens underrättelsen skall ske ärsnartnatur att

ran.
förhållandenunder alla skyldigpersondataansvarige vidareDen är att

skulle kunna undvikadet underrättelseunderrätta, kan attantasom en
registrerade. felaktig,betydande skada för den Eneller olägenhetmera

sjuk ellerkänslig personuppgift, den registrerade harärattt.ex. om en ex-
föranleda sådanpolitisk övertygelse, kan regelmässigt skadaantastrem

fåttde tredje den felaktiga uppgif-eller olägenhet mänsom avses, om som
däremot harmlös uppgift,inte underrättas. Gäller det t.ex.ten en mera om

någonbör det regel krävas särskildden registrerades adress, omstän-som
underrättelse skulle kunna und-för skall kunnadighet att anta att enman

måste vidare kunnavika sådan skada eller olägenhet Det antassom avses.
undvikas.medför skadan eller olägenheten kan Dettaunderrättelsen attatt

korrigeratkänt aktuella tredje redan harinte fallet det mänär när är att
uppgiften.
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finns inte någotDet formkrav beträffande den persondataansvariges
underrättelse till dem mottagit personuppgifterna. Det vanligaste tordesom
dock bli underrättelsen lämnas skriftligen.att

underrättelsen skall åtgärdI den den persondataansvarigeanges som
har vidtagit beträffande personuppgifterna. dettaI krav på åtgärdenatt
skall innefattas information skall lämnas anledningen till åt-attanges om
gärden, de tidigare uppgifterna felaktiga eller ofullständiga.t.ex. att var

felaktig uppgiftHar måste vidare, deträttats nödvändigt under-ären om
såvälrättelse lämnas den tidigare, felaktiga uppgiften denom som nya,

riktiga uppgiften. Avsikten med underrättelseskyldigheten får anses vara
de har tagit uppgift har korrigerats i sinatt skallemot tursom en som

kunna på lämpligt korrigera den uppgiften ochsätt eventuellamottagna
åtgärder har vidtagits med ledning uppgiften, och underrättelsensom av
måste därför innehålla sådan information detta möjligt. felak-gör Rörsom
tigheten exempelvis uppgift kan användamottagaren antasen som som
enda sökbegrepp, eller det nödvändigt dent.ex. är attnamn personnummer,
felaktiga uppgiften för i praktiken skall kunnaatt mottagaren göraanges en
rättelse i sin tur.

finns inte någonDet formell skyldighet självmant underrätta i fleraatt
led. tredje fåttEn underrättelse och själv persondata-ärman som en som

såledesansvarig, inte rättsligt förpliktad underrättaär de tredje tillatt män
vilka han eller hon i sin kan ha lämnat uppgiften bara på grundtur ut attav
han eller hon till följd underrättelse självmant har uppgiften.rättatav en

fårDet dock förutsättas de persondataansvariga frivilligt på lämpligtatt
till mildra skadeverkningarna felaktiga,sätt missvisandeatt ellerser av

ofullständiga uppgifter självmant rättats.som
Underrättelse behöver aldrig lämnas det visar sig omöjligtom vara

eller skulle innebära oproportionerligt arbetsinsats. finnsDet intestoren
någon skyldighet för den persondataansvarige hålla reda till vilkaatt
vissa uppgifter lämnas Och den persondataansvarige inte längreut. vet
till vilka uppgifterna har lämnats det givetvis omöjligt iär efterhandut, att
underrätta dem. uppgifternaHar lämnats många,till torde det kunnaut an-

det skulle innebära oproportionerligt arbetsinsatsatt under-stor attses en
dem alla.rätta

finns i direktivet inte någonDet vägledning för tolkningennärmare av
den aktuella undantagsbestämmelsen, och vi därför inte hanu anser oss
någon egentlig grund för ytterligare uttalandengöra tolkningen.att om
Frågan får överlämnas rättstillämpningen. Regeringen eller Datainspek-
tionen vidarekan föreskrifter precisera detnärmare kannärgenom anses
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eller vadarbetsinsatsoproportionerligtinnebärunderrättelse storatt enen
underrätta.omöjligtdetvisatdet skallför ärkrävs attattatt ansessom

beslutAutomatiserade12.9

pågrundas enbartbeslutvissapåverkasmärkbart automa-Den somavsom
ha möjlig-följder, börhar rättsligadärför dedatabehandling,tisk attt.ex.

manuellpå Denfå beslutet väg. utsattspå begäran omprövathet somatt
vilkafå informationpå ansökan kunnaocksåbörbeslutför sådant omett

beslutet.lett fram tillbehandlingautomatiskahar denregler styrt somsom

EG-direktivetl2.9.l

beslutDatabehandladeunderrubrikenmedEG-direktivetArtikel i15 --
vissa automati-registreradeför denskyddbestämmelserinnehåller motom

avsnitti 3.8.har berörtsBestämmelsernabeslut.serade
principimedlemsstaternaEG-direktivet innebäriBestämmelserna att

automatiserade be-föremål för vissablislippaochskall rätt attenge var
följernågotinteförpliktadedockMedlemsstaterna annatslut. är att om-

får bli före-faktisktföreskrivadirektivetregler iövriga att personenav -
två fall.beslut iautomatiserademål för

följ-rättsligaharsådanabestämmelsernaibeslut ärDe somavsessom
som måsteBeslutetnågon.påverkarmärkbartnågon ellerder för annars

dekrävsbehandling.automatisk Dessutom attgrundas enbartvidare
grundas sådanabehandlingen ärautomatiska ärpå vilka denuppgifter som

föremålhos denegenskaperpersonliga ärvissaavsedda bedömaatt som
pålitlighet ochkreditvärdighet,arbetsprestationer,för beslutet, t.ex. upp-

härrekvisitsamtligauppfyllersådana beslutbaraträdande. Det är somsom
och skallochhuvudregelnomfattasnämnts ges enensom varavsom

slippa.principiell rätt att
två fall före-iskall medlemsstaternahuvudregelnprincipiellaFrån den

fårfaktisktfalli dessa utsättasmedgedvs.skriva undantag, att personen
automatiserade beslut.för

beslutautomatiseradesådanagälleraartikel 15.2falletförstaDet
Sådanaavtal.fullgörandetingåendet ellerled ifattas ettett avsomsom

dendvs.registreradeför den närpositivadetillåtasbeslut skall ärom -



Innehållet404 den persondatalageni SOU 1997: 39nya

registrerades begäran ingående eller fullgörande avtal har bi-ettom av
fallits eller det vidtas lämpliga åtgärder för skydda den registrera-attom-
des berättigade intressen. Som exempel lämpliga åtgärder vidtaatt

i direktivet den registrerade har möjlighetnämns sin uppfatt-att göraatt
ning gällande.

andra fallet artikelDet b där15.2 automatiserade beslut skall godtas
sådana beslut har tillåtits i lagstiftningär när innehåller bestämmelsersom

till skydd för den registrerades berättigade intressen.
I artikel tredje12 strecksatsen i EG-direktivet föreskrivs medlems-atta

skall säkerställa varje registrerad har frånstaterna denatt rätt att person-
dataansvarige hinder och med rimliga intervallutan störresamt utan-
tidsutdräkt eller kostnader få kännedom den logik används närom som-
uppgifter den registrerade behandlas pårör automatisk Av be-väg.som
stämmelsen framgår vidare den får begränsas tillrättenatt baraatt avse
sådana automatiserade beslut berörs i artikel 15.1. I punkt i41 in-som

till direktivet framhålls den aktuella inte får inkräktarättenattgressen nu
på några affärshemligheter eller på upphovsrätten till t.ex. programvaran;
den registrerade bör dock inte nekas all information. De aktuella be-nu
stämmelserna i EG-direktivet har berörts i avsnitt 3.8.

Vårt12.9.2 förslag

Bestämmelserna i EG-direktivet innebär det i Sverige måste införasatt en
reglering automatiserade beslut.av

samhälle bestårEtt människor interagerar. När maskinerav som
kommer i bilden det viktigt de inte fårär detövertaget. Attatt är en ma-
skin slutligt bestämmer kan skapa särskild känsla maktlöshetsom en av
hos många människor. Detta talar för det rimligt ha särskildaäratt att reg-
ler för sådana på maskinell genererade beslutväg direktivet omfattar,som

det alltid människaäven ellerär organisation i någon meningom en som
för och står bakom beslutet.ansvarar

Samtidigt det såsom framhålls våraär i utredningsdirektiv viktigt- —
användningen teknik inte hämmas i onödan.att Det viktigtärav ny att

regleringen blir enkel förstå och lätt tillämpa; onödigt kompliceradeatt att
regler hämmar såväl användningen teknik samhällsutvecklingenav ny som
i övrigt. Definitionen automatiserade beslut i EG-direktivet vidareärav
generellt utformad, och det svårt ha någon föreställningär alla deatt om
olika beslut i dag och i framtiden kan komma omfattas. Enligt vårattsom
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ställerpå generell lösningdärför inrikta sigmening bör uppen somman
för maskins beslutsfattande.blirminimiskydd för den utsattett ensom

i och för sig få användas.vi det,Automatiserade beslut bör, som ser
tullar. deförhållanden skatter och IekonomiskatordeFlertalet somavse -

på personuppgifter vilkafall då de grundasganska ovanligatroligen är-
berörde bör denegenskaper hos denbedömaavsedda att en-personen,

få på vilka regler har denpå dels redabegäranskilde ha rätt styrtatt som
fåfram till beslutet, dels beslutetbehandling har lettautomatiska om-som

föreslår bestämmelser med den innebördenVipå manuell väg. attprövat
i persondatalagen.förs in

sådana bestämmelser ibestämmelserna skallföreslagnaDe ses som
enligt artikel benlighet med vad krävs 15.2ilagstiftningen somsom --

åtgärder tillföreskriver lämpligaautomatiserade beslut, delstillåterdels
berättigade intressen.registreradesskydd för den

bestämmelsenbeslut i den föreslagnaautomatiseradeDefinitionen av
innebörd enligt EG-direktivet.skall ha somsamma

automatiseradepå begäran få detregistrerade skall hadenAtt rätt att
få granskatinnebär beslutetmanuellbeslutet rättvägomprövat att aven

automatiserade beslutet meddetmaktmänniska har ersätta ettattsomen
föreskrifter tillförvaltningen finns oftaoffentligaden rättFörannat. om en

be-förvaltningslagen. föreslagna27 § Denbeslut,omprövning t.ex.seav
fåinnebär bara det skall finnaspersondatalagenistämmelsen rätt attatt en

mån förordning finns särskildadet i lag elleromprövning. denmanuell I
föreskrifter fram-förfarandet vid omprövning, gäller dessaregler t.ex.om

avsnitt 8.2.2.seför persondatalagen
be-det automatiseradeomprövning innebär intetill manuellRätten att

skall granskasbeslut, bara beslutetmåsteslutet ersättas attett nytt av enav
beslutetdet automatiseradedockmänniska. Utgångspunkten bör attvara

be-granskningen visar detmanuelladen ärskall attersättas ett nytt omav
redan fattatligga i sakensfall torde emellertidfogat. vissa detI att ettnatur

ersättasefterhandkan iverkställt automatiserat beslut inteoch ett nyttav
automatisktbehand-på grundvalkanMedicinsk utrustningbeslut. t.ex. av

injektion,visshälsotillstånd ha dennepatientslade uppgifter gett enom en
sådananegativ riktning.i positiv eller Ipåverkat patientenvilket märkbart

undvikapåfå sikteomprövningenfall torde den manuella närmast ta att
i framtiden.automatiserade beslutfelaktiga

in något formkravpersondatalagen tagitsden föreslagnahar inte iDet
omprövning.för registrerades begäranden om
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för den påRätten registrerade ansökan få information de regleratt om
har den automatiska behandling lett fram till det automatise-styrtsom som

rade beslutet innebär den registrerade skall få begriplig informationatt om
logiken bakom beslutet. registreradeDen bör få reda på åtminstone vilka
kategorier uppgifter har och i drag vilken betydelseanvänts storaav som
de olika uppgiftskategoriema haft för beslutet. finnsDäremot det inte nå-

påabsolut krav information skall lämnas olika gränsvärdengot att t.ex.om
haft betydelse for sådanbeslutet; information kan affarshem-som vara en

lighet eller behöva skyddas för inte säkerheten.äventyraatt
bör möjligt för denDet använder sig forett system auto-vara som av

matiserade beslut utforma och lämna information logikenatt samma om
till alla berörs besluten. finns inte någotDet hindrar infor-attsom av som
mationen lämnas ansökan, tryckt information på de beslututan t.ex. som

meddelas de berörda. fårDärmed den enskilde reda på han ellerattsom
hon blivit för automatiserat beslut och kan utnyttja sin tillutsatt ett rätt
omprövning; i fall kan den misstänker han eller hon blivitannat attsom

för automatiserat beslut alltid begära information från denutsatt ett person-
dataansvarige för få reda på beslutet varit automatiserat eller inte.att om

fråga den registreradesI ansökan och den persondataansvarigesom
lämnande information bör i tillämpliga delar gälla procedurreg-av samma
ler beträffande Övrig information skall lämnas på begäran sesom som av-
snitt innebär12.7.3. bl.a. informationenDetta skall lämnas skriftligenatt
inom månad efter ansökan.en

Enligt EG-direktivet det tillåtet införa för den registreradeär rättatt en
på begäran få kännedom den logik ligger bakomatt ävenom som annan

automatisk behandling sådan har lett fram till automatiseratän be-ettsom
slut. Vi emellertid det inte nödvändigt införa sådanäratt attanser en gene-
rell registrerade har med vårtDen förslag redan fårätt. vilkarätt att veta
uppgifter behandlas och för vilka ändamål behandlingen seägersom rum
avsnitt Vi har svårt12.7.3. det från integritetsskyddssynpunktatt attse
skulle nödvändigt eller befogat föreskriva den registreradeatt attvara
därutöver skall ha få kännedom den logikrätt kan liggaatt t.ex.om som
bakom alla statistiskade beräkningar Statistiska centralbyrån utsättersom
hans eller hennes personuppgifter för. sådanEn skulle i fall,rätt vart som
vi det, innebära kostnader och besvär för de persondataansvarigaser som
inte eventuella vinster från integritetsskyddssynpunkt.vägs upp av
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behandlingenvidsekretessochSäkerhet12.10

enlighetibehandla dessafåbör barapersonuppgiftermedarbetarDen som
persondataansvarigepersondataansvarige. Denfrån deninstruktionermed

förorganisatoriska åtgärderochtekniskavidta attskyldigbör attvara
säkerhets-lämpligåstadkommamåletpersonuppgifterna; ärskydda att en

persondatabiträde föranlitarpersondataansvarige att ut-den ettnivå. När
avtalskriftligtfinnaspersonuppgifter, bör detbehandling ettföra somav

ocksåpersondataansvarige börsäkerhetsfrågoma. Denreglerarsärskilt
nödvändigavidtarverkligenpersondatabiträdettillskyldig attatt sevara

säkerhetsåtgärder.

Inledning12.10.1

ochsäkerhetbestämmelserdetEG-direktivet finnsiartikel 16-17I om
Bestämmelserna harpersonuppgifter.behandlingvidsekretess presen-av

avsnitt 3.12.inärmareterats

fråninstruktion denfår utföras enligtBehandling bara12.10.2
persondataansvarige

innebär deEG-direktivetiartikel 16iBestämmelserna att personer som
instruk-enligtuppgifterna barafår behandlapersonuppgiftermedarbetar

undantagdockpersondataansvarige. gällerHärfrån den etttioner som
fårpersonuppgifter,behandlaskyldigenligt lagnågoninnebär är attatt om

persondataansva-från deninstruktionerdeteller honhan ävengöra utan
detpersondatabiträde, skallpersondataansvarige anlitardenrige. Om ett

fårbiträdetframgåmellan demavtaletskriftligadet attvidare ageraav
strecksatsenförstaartikelansvarige 17.3från deninstruktionerenligtbara

artikel 17.4.och
föreslagnatill denprincip förasbör ibestämmelser överDessa person-

datalagen.
persondatabi-bestämmelsedet införsföreslår såledesVi attatt omen
eller denunder dennesarbetardeden ellerträdet eller per-personer som

enlighetpersonuppgifter bara ibehandlafårledningsondataansvariges
avvikandedet finnspersondataansvarige. Omfrån deninstruktionermed

behandling,utföranågon skyldiglagstiftning ärregler i attatt enomannan
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får behandlingen dock utföras särskilda instruktioner; avvikandeutan reg-
ler i lagstiftning skall med vårt förslag generellt överannan sett ta reg-
lema i persondatalagen se avsnitt 8.2.2.

Eftersom utlämnande personuppgifter till tredje innefattas i be-av man
behandling, innebär bestämmelsen slagsgreppet tystnadsplikt.ett Med

hänsyn till det gäller särskilda regler sekretess ochatt tystnadsplikt iom
det allmännas verksamhet, vilka bl.a. innebär den grundlagsfästa s.k.att
meddelarfriheten ibland tystnadsplikten,över bör det såsomtar förtyd-ett
ligande föreskrivas bestämmelserna i sekretesslagenatt skall tillämpas i
stället för bestämmelsen i persondatalagen i fråga sekretess och tyst-om
nadsplikt i det allmännas verksamhet. Därmed statstjänste-garanteras att

liksom hittills kanmän med journalister med fleraprata sekretessbe-om
lagda uppgifter. Detta bör, såsom vi det, kunna tillåtas enligt EG-di-ser
rektivet.

Vi har beträffande privat verksamhet inte funnit anledning föreslåatt
uttryckliga föreskrifter tystnadsplikt för enskilda Denom personer. person-
dataansvarige får bara lämna personuppgifter utlämnandetut inte ärom
oförenligt med de ändamål för vilka in323,uppgifterna samlades och skulle
någon arbetar för den persondataansvarige lämna uppgifter i stridsom ut
med vad sålunda gäller det denär persondataansvarige bärsom som ansva-

den registrerade seret gentemot avsnittnärmare 12.13 sanktioner. Iom
vad mån den persondataansvarige i sin kan vidta någon åtgärdtur denmot

lämnade uppgiften i strid med givna instruktionerut framgår desom be-av
stämmelser reglerar förhållandet mellan den persondataansvarige ochsom
medhjälparen, avtalet med persondatabiträdet.ex. eller arbetsrättsligaett
bestämmelser.324 allmäntDe hållna bestämmelserna i den föreslagna per-
sondatalagen kan däremot inte innebära sådan plikt hemlig-anses atten
hålla uppgifter medför straffstadgandet brottatt tystnadspliktsom motom
i 20 kap. 3 § brottsbalken kan bli tillämpligt.

framgårDet inte klart EG-direktivet hur utförliga instruktionerav pass
den persondataansvarige måste lämna sina medhjälpare. Den persondata-
ansvarige bär i princip för instruktionerna så tydligaansvaret att är att
otillåten behandling inte kommer utföras. Syftet med bestämmelsernaatt

323 l vissa fall får känsliga personuppgifter bara lämnas med stöd den registrera-ut av
des samtycke, artikel 8.2 d i EG-direktivet och avsnitt l2.5.3.3.se

324 Jämför AD 1996 23 det fanns inte grund för avskeda polismanattnr en som-
dömts för tjänstefel och dataintrång för det han upprepade gånger gjort obefo-att
gade registerslagningar.
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skallpersonuppgiftermedarbetarochbl.a.får attantas en somvarvara
behandlingochbehandlingenmedändamålen är attvilkaåtminstoneveta

förbjuden.ändamålmed dessaoförenlig ärärsom
persondataansva-mellan denÄven avtaletskriftligadetregeln attom

biträdet baraföreskrifterinnehållaskallpersondatabiträdet attochrige om
från deninstruktionermedenlighetipersonuppgifternabehandlafår an-

denpersondatalagen. Iföreslagnatill denföras översvarige bör sagtsom
avtalsföreskriftersådanamedgrundlagenligtotillåtetskullemån det anses

grundlagentystnadsplikt,avtaladdel kan tartill vissvilka som enses
erinrannågon särskildochpersondatalagenibestämmelserna omöver

nödvändig.har intedetta ansetts

Säkerhetsåtgärderl2.10.3

säker-dehållna reglerallmänti artikel 17.1detfinnsEG-direktivetI om
innebär iReglernaavsnitt 3.12.vidtas,skallhetsåtgärder närmaresesom

följande.korthet

organisatoriskatekniska ochlämpligavidtaskallpersondataansvarigeDen
åtgärderbehandlas. Dessapersonuppgifterdeskyddaåtgärder för att som

med beaktandelämpligsäkerhetsnivå äråstadkommaskall avsomen
finns,möjlighetertekniskade som0

åtgärderna,genomföraskulle kostavad det att0
personuppgifternabehandlingenmedfinnsriskersärskildade avsom0

och
personuppgifternabehandlade ärdekänsligahur pass0

persondatalagen.föreslagnadentillförtsregler har överDessa
hållen ochallmäntbeaktasskallfaktorer ärdeUppräkningen somav
riskersärskildadeberörfaktorpåexempelkortfattad. Som somsomen

behandladedeantaletbehandlingen kanmed nämnasfinns sompersoner
bligivetviskanSkadornauppgifterna ettt.ex. mera om-angreppavavser.

påbehandlasmångauppgifterdetfattande är ennär sompersonerom
nedläggabereddvidarekanangripare attgång. En antas resur-meravara

uppgifterkommagång kanpåhonellerintrång hanpå omett enomser
många.

fysiskavilkaÄven skall beaktasmöjligheternatekniska t.ex.deom -
marknadenpåtillgängliga ärfinnssäkerhetshjälpmedellogiskaoch som -

uppnåssäkerhetsnivålämplig oavsettnaturligtvisväsentligadet omatt en
organisa-ellerhjälpmedeltekniskaståndtillkommerdenna genomgenom
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toriska åtgärder och undvikande nätverksuppkopplingar;t.ex. målet ärav
det viktiga, inte vilka medel används för nå dit. Fullständig säker-attsom
het otillåtna intrång kan aldrig uppnås i verkligmot t.ex. eller virtuellen
verklighet inte perfekt. måsteDet alltidär bli fråga avvägningsom om en
för åstadkomma lämplig säkerhetsnivå, dvs.att säkerhet meden en som
beaktande samtliga omständigheter får tillräcklig. Kostnaden ochav anses
ansträngningen för den på otillåtet vis vill komma uppgifterna,ettsom
bör så hög den avskräcker alla intet.ex. bereddaatt ärvara att satsasom
orimligt mycket försök till intrång.ett

allmänt hållnaDe reglerna beskriver på kortfattat och bra deett sätt
överväganden måste i frågagöras säkerhetsåtgärder, reglernasom om men

givetvis inte tillräcklig vägledning for den persondataansvarige förger att
vilka säkerhetsåtgärderavgöra bör vidtas i det enskilda fallet. Avsik-som

regeringen eller kanskeärten Datainspektionenatt skall meddelasnarare
de föreskrifter säkerhetsåtgärdernärmare behövs. Datainspektio-om som

bör också i rimlig utsträckning kunna lämna råd i säkerhetsfrågor.nen
Vi har vidare valt i förslaget till persondatalag medatt uttryckligta en

bestämmelse Datainspektionen får meddela föreskrifteratt också iom en-
skilda fall. Säkerhetsbrister i princip oacceptabla,är och det därför vik-är
tigt Datainspektionen har tydliga befogenheteratt just det gäller säker-när
heten. Genom föreskrift i det enskilda fallet får persondataansvarigen en
preciserat exakt vilka åtgärder han eller hon måste vidta for uppfyllaatt
säkerhetskraven. Följs inte föreskriften frivilligt i det enskilda fallet, bör
Datainspektionen ha möjlighet föreskriva vite för få den genomförd,att att

avsnitt l2.l4.lnärmare Datainspektionens befogenheter.se om
Datainspektionens beslut säkerhetsåtgärder i det enskilda falletom

skall riktas den persondataansvarigemot även persondatabiträdenär harett
anlitats.

Bestämmelser säkerhetsåtgärder kan finnas iäven lagstift-om annan
ning, i arkivlagen med anknytande författningar. Sådanat.ex. bestämmel-

kommer gälla vid sidan de bestämmelseratt skyddsåtgärderser av om som
kan gälla enligt den föreslagna persondatalagen med anknytande författ-
ningar och beslut. Den persondataansvarige måste således uppfylla alla de
regler säkerhets- eller skyddsåtgärder kan ha meddelats for hansom som
eller hennes verksamhet. därförDet viktigt allaär de instanser kanatt som
utfärda regler säkerhets- eller skyddsåtgärder för viss Verksamhetom en
samråder med varandra i nödvändig utsträckning, bl.a. så detatt samman-
lagda resultatet reglerna inte blir orimligt för den enskilde; enligt vad viav
erfarit har i dag Datainspektionen och Riksarkivett.ex. samarbete.ett gott
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anlitarpersondataansvarige ettNär den12.10.4
persondatabiträde

säkerhetfrågaibestämmelserdetfinnsEG-direktiveti17.2-4 omartikelI
persondatabi-anlitarpersondataansvarige ettdensituationendenför att

inne-korthetikan sägasBestämmelserna3.12.avsnittträde, närmarese
följande.bära

skall denpersondatabiträde,anlitarpersondataansvarige ettdenNär
genomförapersondatabiträdet kansigförvissapersondataansvarige attom

persondatabiträdettillochmåste vidtas attsäkerhetsåtgärderde sesom
avtalskriftligtfinnasskall vidareåtgärderna. Det ettvidtar omverkligen

persondata-för denpersonuppgifterbehandlingpersondatabiträdets av
delsföreskrivassärskiltskall det attavtaletdeträkning. I per-ansvariges

med in-enlighetibarapersonuppgifternabehandlafårsondatabiträdet
dels12.10.2,avsnittsepersondataansvarige attfrån den per-struktioner
densäkerhetsåtgärdervidta deskyldigtsondatabiträdet person-attär som

ivadmed närmastenlighetividta sagtsskyldigdataansvarige är att som
avsnitt.föregående

persondatalagen.föreslagnatill denförtsharbestämmelser överDessa
regist-denharpersondataansvarige gentemotansvaretdenDet är som

mån denvadanlitats. Ipersondatabiträde har person-rerade näräven ett
persondatabiträdeanlitatutkrävakansin ettdataansvarige i tur avansvar

bestämmelser.allmännaochmed denneavtaletföljer av
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Överföring12.11 personuppgifter utanför EUav

EG-direktivet innehåller komplicerade regler överföringom av person-
uppgifter till tredje land måste införas i Sverige. Vi det börsom attanser
ske principiellt förbud sådan överföringatt ett in imotgenom tas person-
datalagen samtidigt regeringen och Datainspektionen så vid-som ges
sträckta möjligheter tillåts enligt direktivet medge undantag frånattsom
förbudet. Vissa viktiga undantag från förbudet bör dock skrivas in i själva
lagen.

12.1 1.1 Inledning

Bestämmelser rörande utlämnande personuppgifter till utlandet finns iav
dag i 11 § datalagen för privat verksamhet och i 7 kap. 16 § andra stycket
sekretesslagen för verksamhet inom det allmänna. Bestämmelserna innebär
bl.a. det för utlämnande alltid krävsatt ett medgivande från Datain-ett
spektionen, det kan de utlämnade uppgifternaantas kommerattom att an-
vändas för automatisk databehandling i inte har anslutit sigstat tillen som
Europarådets konvention se konventionen avsnitt 4.3.om

I artikel 25-26 i EG-direktivet finns det bestämmelser överföringom
personuppgifter till tredje land. Bestämmelserna har berörtsav inärmare

avsnitt 3.14. Begreppet tredje land har berörts i avsnitt 12.2.11.
Såsom framgår vad anförs i avsnitt 3.14 bestämmelsernaär påav som

Överföringdetta område komplicerade. personuppgifter enligt hu-ärav
vudregeln i direktivet bara tillåten till tredje land har adekvatsom en
skyddsnivå. finnsDet därvid regler särskild beslutsprocedur förom en att
konstatera Överföringland har sådan skyddsnivå.ettom en av person-
uppgifter till tredje land med så dåligett skyddsnivå den inte kanatten

adekvat skall dock tillåtas under vissa i direktivet uppräknadeanses om-
ständigheter; dessa omständigheter överföringenär nödvändigatten av är
med hänsyn till viktigt allmänt intresse. Därutöverett kan persondata-en
ansvarig tillåtas överföra personuppgifter han eller hon kan ställaom upp
tillräckliga garantier för de registrerades rättigheter, med stödt.ex. av av-
talsklausuler rörande behandlingen i tredje land; kommissionen kan med
bindande verkan besluta vissa standardavtalsklausuleratt erbjuder tillräck-
liga garantier.
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komplice-införalagstiftningeniintebörvår meningEnligt merman
EG-direktivet. EG-tillmed hänsynnödvändigtvadregler ärrade än som

förbudvisstinförslagstiftningensvenskai den ettdetkräverdirektivet att
i direktivetoch vissalandtredjepersonuppgifter tillöverföringmot av
saken,videt,övrigt börförbud. Ifrån dettaundantagangivna varasersom
regeringenlåtalagstiftningenidetaljregler attundvikamöjligt genomatt
överföringföreskriftermeddela närDatainspektionenfallvissaieller om

då vidmåsteDatainspektionenochRegeringentillåten.landtredjetill är
ikomplicerade reglernabeakta degivetvisföreskrifternautarbetandet av

beslutsprocedur.särskildbl.a.direktivet om
regler idebörpersondatalageni ersättabestämmelsernaföreslagnaDe

utlämnanderörandefinnssekretesslagenochdatalagen person-avnusom
be-särskildadebl.a.innebärutlandet. Dettai attbehandlingföruppgifter

stycketandrakap. l6§utlandet ii 7behandlingrörandestämmelserna
upphävas.börsekretesslagen

överföringförbudprincipiellt motEtt1.212.1

förbudprincipiellttagit inhar vipersondatalagen motettföreslagnadenI
förbudetbehandlas. Detpersonuppgifterland föratredjetill över somatt

ocksågällaEG-direktivetenligtkrävsvadmedenlighetibör som --
överföringland,tredjebehandling iförpersonuppgifter t.ex.överföring av

behandlas härintepersonuppgifter,medformulärifyllda sommensomav
land.i tredjebehandlasavseddaär att

harförauttrycketmotsvarande överoch detöverföringBegreppet --
innebäraverkarinnebörd. Det attEG-gemensammeningvårenligt per-en

med-någoneller iSverigefinns imeningnågonisonuppgifter annansom
kanutlämnandetefteruppgifternapå sådant sättlämnaslemsstat attettut

från tredjemöjlighetnågonland.tredje Att attockså ifinnassägas ges
någoniSverige ellerifinnspersonuppgifterland komma annansom

förmodligendatanätverkellertelekommunikation är ettviamedlemsstat
land.tredjetilluppgifternaöverföringpåexempel av

föremålpersonuppgifter äröverföringträffaverkarFörbudet somav
föreslagnaoch denEG-direktivetomfattasbehandlingsådanför avsomen

syftepersonuppgifter iöverföringsåsom tidigare nämntslagen avsamt --
deomfattasbehandlingundergå sådanlandtredjeilåta dessa avsomatt en

förfarandetOckså detdirektivet.ibestämmelserna attmateriella person-
tillSverige försibehandling överautomatiskundergåruppgifter som

Över-förbudet.omfattasverkarpappersutskriftland i formtredje avenav
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föring på personuppgifter inte har behandlatspapper automatisktav som
eller ingått i manuellt register omfattasett däremot regel inte för-som av
budet. Helt manuell adressering till privatpersoner i tredjepost land kanav

exempel.ettvara

12.11.3 Undantag i frånpersondatalagen förbudet

Vi har i den föreslagna persondatalagen tagit med de undantag från förbu-
det överföring särskilt räknasmot i EG-direktivet.som upp

Förbudet skall sålunda inte gälla den registreradenär har samtyckt till
överföringen. Begreppet samtycke har berörts i avsnitt l2.5.l.2, och det
fallet lämnat samtycke återkallas berörsatt ett i avsnitt 12.5.2.2.

Förbudet skall vidare enligt vårt förslag inte gälla behandlingennär är
nödvändig för att

fullgöraa avtal mellan den registreradeett och den persondataansvarige,
b på den registrerades begäran vidta åtgärder innan avtal träffas,ett
c ingå eller fullgöra sådant avtal mellan denett persondataansvarige och

tredje i den registreradesär intresse,man som
d kunna fastställa, gällande ellergöra försvara rättsliga anspråk, eller
e skydda vitala intressen för den registrerade.

Nödvändighetskravet har i något annorlunda sammanhangett berörts i- -
avsnitt l2.5.1.3. De uppräknade förutsättningarna för undantag liknar till

del de förutsättningarstor uppställts i fråga behandlingnärsom om av per-
sonuppgifter huvudöver skall tillåten ochtaget känsliganärvara person-
uppgifter kan få behandlas förbudet behandlingtrots sådanamot av upp-
gifter. Vi kan därför hänvisa till vad har anförts dessa förutsätt-som om
ningar i avsnitt 12.5. Avsikten här liksomär det gällernär motsvarande-
förutsättningar i andra sammanhang regeringen eller Datainspektio-att-

inom för de angivna bestämmelserna skall kunnanen närmareramen pre-
cisera i vilka fall och under vilka förutsättningar överföring av person-
uppgifter till tredje land kan tillåtas. Frågan regeringens och Datain-om
spektionens möjligheter precisera regleringen har berörtsatt i avsnitt
l2.1.2.

För personuppgifter skall få föras tillatt tredje landöver krävs inte bara
överföringen faller under något deatt undantag från förbudetav som anges

i den föreslagna lagen. behandlingDen överföringen personuppgif-som av
till tredje land måste ocksåter tillåtenutgör enligt artikel i7 direktivetvara

och, känsliga personuppgifter skall föras kunna tillåtasöver, i enlighetom
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behandlingförutsättningarvilkaunderavsnitt 12.5 avartikelmed omse
tillåten.huvud ärpersonuppgifter tagetöver

ytterligare ettnämntsundantagdefinnsEG-direktivet utöver som nuI
överföringförbudet närfrånundantag motutformatkryptisktnågot --

skälförfattningenligtbindandeellernödvändig somöverföringen avär
medlemsstaternaverkarAvsiktenintressen. attallmännaviktiga vararör

förbudetfrånundantagytterligare motinlagstiftningi sinskall kunna ta
in-allmännaviktigatillhänsynmednödvändigtdetöverföring ärnär

ytterligaremedgebestämmelsedennastödmedMöjligheten att avtressen.
avsnitt.iberörs nästaundantag

vi-land mästetredjetillpersonuppgifteröverföringgällerdetNär av
Avkonvention.EuroparådetsenligtskyldigheterSveriges ar-beaktasdare

integritetsskyddsskälSverige inteföljerkonventioneni den atttikel 12 av
förkonventionsstattill attförspersonuppgifter över an-får hindra enatt
vidareframgårEG-direktivettill attingressenipunkt lldär. Avvändas

principerdeförstärkningarochpreciseringarinnehåller somdirektivet av
medlemssta-antagligtinteinnehåller. Det attärEuroparådskonventionen

konventionen,tillanslutit sigharflestaallrade ge-EG,inomterna varav
med åta-oförenligordningtillskapathaskulledirektivet voresomennom

Europarådetstillanslutit sigkonventionen. Deenligt statergandena som
EG-enligtkrävsskyddsnivåadekvatsådanhafårkonvention somenanses
kon-enligtförpliktelserSverigesochsagdamed detenlighetdirektivet. I

uttrycklig be-inpersondatalagenidetvi tasföreslårventionen enatt
använd-förpersonuppgifterföratillåtet överdetstämmelse är attattom

konvention.Europarådetssig tillanslutitharienbartning stat somen

undantagytterligaremedgeBehörighet att12.1 1.4

andrabör finnas göramöjligheter attvilkafrågangällerdetNär somom
följandevi över-lagtextenföreslagna göri dende nämnsundantag än som

väganden.
tillåtspersonuppgifteröverföringkräverEG-direktivet attEftersom av

förskyddsnivå, böradekvathakonstateratsordningvissitill enstater som
frånundantaggenerellaföreskrivabehörighetregeringen attförstadet ges

får vidareEG-direktivettill vissaöverföring ansesför stater.förbudet
avtalreglerasöverföringen etttillåtasskall somöverföring avkräva att om

registreradesdeskydd förtillstandardavtalsklausulervissainnehåller
direktivetisärskildibestämmasskallgällerdetklausulervilkarättigheter;

föreskrivabehörighetdärförbör attRegeringen gene-ordning.angiven ges
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rella undantag från förbudet också överföringennär regleras avtalettav
innehåller vissa bestämmelser.som

Behörigheten undanta vissa frånatt förbudetstater berör Sveriges för-
hållande till främmande makt. Därför bör behörigheten inte kunna delege-

regeringen till Datainspektionen. Också behörighetenras av föreskrivaatt
generella undantag beträffande vissa avtalsklausuler har med hänsyn-
bl.a. till den särskilda beslutsprocedur gäller enligt EG-direktivetsom -sådan betydelse för Sveriges utrikespolitiska förhållanden den inte böratt
kunna delegeras till Datainspektionen. Av vad anförs i avsnitt 8.2.3som
framgår Datainspektionen skallatt höras författningarnär utarbetas som

skyddetrör enskilda fri- och rättigheterav med avseende påpersoners be-
handling personuppgifter.av

Regeringen eller, regeringen bestämmer det, Datainspektionenom bör
vidare behörighet medge undantag frånatt förbudetges det behövsnär
med hänsyn till sådana viktiga allmänna intressen i direktivet.som avses
Som exempel på fall där det kan befogat med generellt undantagettvara
enligt denna bestämmelse kan adresseringnämnas meddelanden vilkaav -
inte direkt marknadsföring till iavser tredje land. Det får näm-personer-
ligen viktigt allmänt intresseett kontakternaanses vara viaatt t.ex. e-post
med utlänningar eller svenskar i utlandet inte försvåras vadän ärmer som
nödvändigt.

Regeringen eller, regeringen bestämmer det, Datainspektionenom bör
slutligen behörighet medge undantag frånatt förbudetges överfö-- mot—

ring personuppgifter till tredje land under förutsättningav det finns till-att
räckliga garantier till skydd för de registrerades rättigheter. Medlemssta-

får nämligen enligtterna artikel 26.2 i EG-direktivet tillåta överföring av
personuppgifter till tredje land den persondataansvarige ställer till-om
räckliga garantier för privatliv och enskildaatt grundläggandepersoners
fri- och rättigheter skyddas för utövningensamt motsvarande rättighe-av
ter. Sådana garantier kan framgå lämpliga avtalsklausuler. Den med-av
lemsstat beslutar tillåta överföringatt medsom stöd denna be-en av
stämmelse skall informera kommissionen och de övriga medlemsstaterna

beslutet artikel 26.3 1 st.. Som exempel på fallom där det kan befo-vara
med undantag under vissagat förutsättningar kan överföringnämnas av

personuppgifter mellan enheter inom och internationellaen samma
koncern.
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medgemöjligtdet böralltså attSammanfattningsvis kan sägas un-att vara
landtredjepersonuppgifter till näröverföringförbudetfråndantag mot av

överföringen
till vissaskera stater,

klausuler,innehåller vissaavtalreglerasb ett somav
ellerintresseallmäntviktigttillhänsynmedbehövs ettc

tillgarantiertillräckligafinnsdetomständighetersådanaunder attskerd
rättigheter.registreradesdeskydd för

meddelasföreskriftergenerellabarab rege-och avfallen somI avsesa
föråtagandendebeaktandemedskallregeringenförordning;i avringen en

respektivevilkaEG-direktivet staterbl.a. av-följerSverige angeavsom
talsklausuler avses.som

generella ellerantingen ettundantagenkanoch d avsefallenI varac
medgebehörighetsindelegeratfall attdessairegeringenfall. Harenskilt

be-inspektionensförslagvårtenligtskallDatainspektionen,tillundantag
läns-tillöverklagasfall kunnaenskiltiundantagmedge ettslut vägraatt

låter denregeringendärvid förutsättas12.14.2; fårdet attavsnittserätten
formellasinutnyttjarintegång ochsinhadomstolsprövningenrättsliga

undantag.medgefalleti detbehörighet att
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12.12 Anmälningsbyråkrati eller tillsyn

Vi skyldigheten anmäla behandlingaratt attanser personuppgifter tillav
Datainspektionen bör begränsas till minimum. På grundett EG-direkti-av

måste det dock i lagstiftningenvet införas principiell skyldigheten att an-
mäla alla automatiska behandlingar till inspektionen. De undantag från den
skyldigheten EG-direktivet medger bör emellertid utnyttjas så långtsom
det möjligt,är generella undantag för vissa sektorer ochgenom attgenom
det införs möjlighet tillsätta särskildaatt persondataombud för slippaen att
anmäla varje behandling. Datainspektionen bör föra registerett över an-
mälda behandlingar, och allmänheten bör ha på begäranrätt få upplys-att
ningar andra behandlingar direkt från den persondataansvarige.om Rege-
ringen bör få bestämma särskilt integritetskänsligaatt behandlingar skall
anmälas till Datainspektionen för förhandskontroll veckor i förväg.tre

12.12. Våra utgångspunkter

Datalagen bygger på all automatisk databehandlingatt personregisterav
skall anmälas på förhand till Datainspektionen för licens. mångal fall
krävs det dessutom personregistreringen förhandskontrollerasatt in-av
spektionen och tillstånd Datainspektionensatt ett medgivande krävsges.
vidare i vissa fall uppgifter frånnär personregister skall lämnasett förut
automatisk databehandling i utlandet, tillgängligat.ex. göras påattgenom

internationellt datanätverk såsomett Internet.
Datalagsutredningen förordade övergång från med licensett systemen

och tillstånd till renodlat tillsynssystem; behandlingett känsligaav per-
sonuppgifter skulle dock enligt utredningens förslag anmälas på förhand

Datainspektionen.325till Förslaget ifrånatt med licens ochsystemet
tillstånd positivt remissinstanserna,mottogs medan förslaget in-av attom
föra anmälningsplikt för behandling känsliga personuppgifteren föran-av
ledde kritik från de flesta remissinstanser saken.325yttrade sig isom

Vi för del det hög tidär skära bortatt den onödigaanser att byrå-egen
krati omgärdar behandling personuppgifter. Byråkratinsom innebärav
kostnader och besvär inte på långa vägar eventuellauppvägs förde-som av

325 Se avsnitt 13 och 14 i sou 1993:10.
326 Se avsnitt 2.2.4.
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Datain-i sigintestärksIntegritetsskyddet attintegritetsskyddet.förlar av
har bety-tillstånd.och Detlicenseranmälningar,hanterarspektionen som

materi-deföljerpersondataansvarigadeintegritetsskyddet ärfördelse att
sänder indeinteuppgiftsbehandlingar,för attreglerna massaella en

stället kon-iverksamhet börInspektionensDatainspektionen.tillpapper
ochreglernamaterielladekunskapspridaråd ochtill att omcentreras ge

integritets-förregel bästföljs.reglerna Det ärtillsyn över attutöva somatt
verklighetpå denpå tittasigkoncentrerarDatainspektionen attskyddet att

inlämnaspå destället föriför medborgarnabetydelsehar papper somsom
persondataansvariga.laglydigaav

Datainspektionenanmäls tillbehandlingarinnebärEtt attsystem som
därigenominspektionenpå grundendenberättigat attvisserligenkan vara

håll ochpå olikaskeruppgiftsbehandlingdenkännedomfåkan somom
baraemellertiduppskattadeDatalagsutredningen atttillsyn.sinanpassa

anmäl-verkligenpersonregisterlicenspliktigaallatioomkring procent av
situationeninspektionen,327 anledningfinns inteoch det attatt trotilldes

licens-alltsåfårDatainspektionensedan dess.förbättratsskulle ha genom
personregistreringdenbråkdelbarakännedom somavsystemet enom

följerdet degrunderpå goda ärvidarekan attantaförekommer. Man som
materi-följer deockså bästanmälanochreglernaformella görde somen

uppgiftsbehandlingen.reglernaella om
anmälningspliktföreskrivabefogatintedetVår slutsats är attär att en

tillsynsverk-viktigaför denfå underlagskallDatainspektionenförbara att
data-med konkretasysslardagligenexpertmyndighetsamheten. En som

överblickennödvändigasig den annatskaffaborde kunnaskyddsfrågor
Datain-anmälningsblanketter.mängdhantera storsätt än att engenom

registre-ochanmälningarsjälv inkomnaövrigtförspektionen attanser
denkunskaptillkällaviktignågon särskiltdem interingen utgör omav

granskabordeinspektionen närmare.uppgiftsbehandling som
hellerintekanDatainspektionenin tilllämnasanmälningarDe an-som

hel-värdefull ellersärskiltnågontilltillgångregistreradedege -ses
vårt förslagbehandlas. Ipersonuppgifterderaskunskaptäckande varom—

få in-skallautomatisktsjälvregistreradedenreglerdessutomfinns attom
avsnittpersondataansvarige,från dendirektbehandlingenformation seom

12.7.2.
medförordarSverigenågon i systemettillinte attVi känner om-som

Datain-behålls.tillståndspliktomfattandeochanmälningspliktfattande

327 SOU1993:10 5.259.Se
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spektionen själv bör gå ifrån detatt och i stället kon-anser systemetman
verksamheten till tillsyn.centrera

Vår slutsats det frånär svenska utgångspunkteratt önskvärtär att anta-
let anmälningar och förhandskontroller behandlingar personuppgifterav av
begränsas till minimum och Datainspektionensett iatt ställetresurser an-
vänds för råd, sprida kunskap ochatt tillsyn; inspektionensutövage upp-
gifter i dessa hänseenden berörs i avsnittnärmare 12.14.1. Av vad som an-
förs i avsnitt 11.6.3.4 framgår vi dock föreslår detatt förordningatt genom
införs obligatorisk skyldighet för förhandskontrollatt anmäla sådanaen -
automatiska eller icke automatiska behandlingar känsligaav personupp--
gifter för forsknings- eller statistikändamål utförs samtycke deutansom av
registrerade och projektet har godkäntsutan att forskningsetiskav en
kommitté.

Vi övergår till beröra hur det såledesatt önskvärt frånärnu som
svenska utgångspunkter skall kunna förenas med de skyldigheter som
Sverige har enligt EG-direktivet.

12.12.2 Genomförandet EG-direktivetav

12. 12. 1 EG-direktivet kortheti

Enligt EG-direktivet skall medlemsstaterna föreskriva den persondata-att
ansvarige i förväg skall till tillsynsmyndigheten anmäla alla automatiska
behandlingar skall genomföras. Däremot får medlemsstaterna självasom
välja och i vilken utsträckning den persondataansvarige skallom anmäla
icke automatiska behandlingar. Tillsynsmyndigheten skall föra allmäntett
register alla behandlingaröver har anmälts. Det under vissaär förut-som
sättningar tillåtet för medlemsstaterna föreskriva undantag frånatt anmäl-
ningsskyldigheten. När behandling inte omfattas anmälningsskyldig-en av
het, skall den persondataansvarige själv, eller något lämnaannat organ,
information de behandlingar genomförs till den begär sådanom som som
information. Medlemsstaterna skall vidare säkerställa särskilt riskfylldaatt
behandlingar kontrolleras på förhand; vilka behandlingar särskiltärsom
riskfyllda får medlemsstaterna dock själva bestämma.

De ganska detaljerade bestämmelserna i EG-direktivet rörande anmälan
har berörts inärmare avsnitt 3.13.
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införasmåsteanmälningsskyldighetprincipiellEn2I I

skyldig-principiellinförsSverigeidetsåledeskräverEG-direktivet att en
till Datain-personuppgifterbehandlingautomatiskanmäla allhet att av

persondatalagtillvårt förslagmotvilligt idärför ta-harVispektionen. --
våra redovi-medenlighetvi, iskyldighet. Däremotsådanmedgit anseren

föreskrivaEG-direktivetenligtmöjligheten attutgångspunkter,sade att
inte börbehandlingautomatiskickeför utnytt-anmälningsskyldighet även

automatiska be-ickesådanadockundantag nämntsjas. Ett utgörs avsom
statistikända-ellerforsknings-personuppgifter förkänsligahandlingar av

harprojektetochregistreradedesamtycke attutförs utanmål utan avsom
kommitté.forskningsetiskgodkänts enav

enligtdetmåste införas,anmälningsskyldighet ärprincipiellNär ennu
anmälningsskyl-frånundantagtillmöjligheterdeviktigtmeningvår att

lämpligendettafulltutnyttjas HurmedgerEG-direktivet ut.digheten som
följande.detvi för iredogörskebör

helt ellerbehandlingsådangäller för ärAnmälningsskyldigheten som
avsnittberörts ibehandling harautomatiskautomatisk. Begreppetdelvis
går bragenomförs. DetbehandlingeninnanskallAnmälan göras12.2.12.

eller lik-harbehandlingarseriehelanmälagångpå sammasomatt enen
försäkringsavtalförbehövsbehandlingarallaändamål, attnande t.ex. som

hanteras.ingås ochskall kunna
förslag,vårtskall, enligtochDatainspektionentillskallAnmälan göras

skriftlig.vara
direkti-vissa iåtminstoneinnehållaanmälanskallEG-direktivetEnligt

skyldighetdet medlemsstaternasi övrigt attuppgifter; ärangivna pre-vet
villkorvilkainnehålla ochskallanmälanuppgiftervilkacisera somen

reglerna i EG-anmälas,skalluppgifternaändringar igällaskall när se om
ochregeringenöverlåts detförslagvårtEnligtavsnitt 3.13.2.direktivet

nödvändiga de-EG-direktivetsådana enligtmeddelaDatainspektionen att
taljföreskrifter.
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12.12.23 Undantag från anmdlningsskyldigheten

Såsom framgår avsnittnärmare finns3.13.3 det möjlighet för med-av
lemsstatema föreskriva undantag från anmälningsskyldighetenatt
a det inte sannoliktnär denär registrerades rättigheter kränks,att
b uppgiftsskyddsombudnär harett utsetts,
C beträffande författningsreglerade register för allmänheten se avsnitt

3.13.3.4 och
d for sådan behandling känsliga personuppgifter medlemmar m.fl.av om

vissa ideella organisationer utför.typersom av

Vi dessanämnts, möjligheter till undantagatt bör utnyttjas fulltanser, som
ut.

För undantag skall få med stödatt göras punkt krävs enligt EG-av a ovan
direktivet det rad uppgifter rörandeatt den undantagnaanges en typen av
behandling. Sålunda måste beträffande behandlingstypen anges

behandlingens ändamål,
vilka uppgifter eller kategorier uppgifter behandlas,av som
vilka registrerade eller kategorier registreradeav som avses,
till vilka eller kategoriermottagare uppgifterna lämnasmottagareav ut
och
hur länge uppgifterna skall bevaras.
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måstedetaljuppgifter närmängdganskasåledes storDet angesär somen
nöd-alla dessainförapunkt Attförfattning enligtundantag görs a.genom

detvidenbilaga tilleller i ärlagenuppgifter ivändiga sersomen --
utrednings-till den kortadå vi med hänsynochdärförVi harolämpligt. -

valt ifåkanalla undantag görasöverblicka attsvårthafttiden att som -
för regeringenbemyndigandeallmäntini ställetlagenföreslagnaden ettta

anmälningsskyldighetenfrånundantagföreskrivaDatainspektionenoch att
tillledainte kommersannoliktbehandlingar attsådanaför typer somav
be-dettaAvsiktenintegriteten.personliga ärden attintrång iotillbörligt

före-fallförekommandeiockså föranvändasskall kunnamyndigande att
be-och d Depunktiundantagtillåtnasådanaskriva ovan.cavsessom

föreskriftergenerellaDatainspektionensomfattasi daghandlingar avsom
exempelvistordeansökningsförfarandeförenklatföreskriftereller ettom

förgenomförs inombehandlingar ettliksomundantas,kunna ramensom
exempelYtterligarekommitté.forskningsetiskgodkäntsprojekt enavsom

kan vara
korrespondens,framställning av0

löpandepromemorior ochframställning text,annanav0
in-tillkännerbild avseendeellerljud attinspelning sompersonerav0

skåde-sångare ochskall spridas,denoch hurskerspelningen t.ex.
spelare,

personalregister,ochavlönings-vissa0
och leverantörerhyresgästerelever,kunder,register motparter,över som0
till,anknytningnaturligpersondataansvarige harden en

medlemsregister,0
enbartsjukvårdochhälso-personuppgifter inombehandling per-avav0

ochtystnadspliktharsonal som
arkivmyndigheter.personuppgifter hoslagring av0

givetvisdetbehandling, kanvissförundantagföreskrivsdet typNär aven
dvs.undantagen,behandlingstypenförutsättningar ärunder vilkaanges

anmäla.slippaförmåste uppfyllapersondataansvarige attvad den
med stödundantagföreskrivamöjlighetenvidareVi attävenattanser
traditionnågoninteSverigevisserligen iharutnyttjas. Vibörpunkt bav

Tyskland. Detfinns idet slaguppgiftsskyddsombud t.ex.med somav
register-denreglerredandatalagenfjärde stycketi attdock 8 §finns om

de regist-uppgift hjälpamedfleraellerskall attansvarige utse personeren
ochpå dessa reglervidarebyggakunnabörvår meningEnligtrerade. man

anmälningsskyl-undvikapersondataansvarigaförmöjlighetinföra atten
persondataskydds-medskall arbetadighet att utse person somengenom
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frågorna. Det för övrigt, med de utgångspunkter vi har, dumt låtavore att
undantagsmöjligheten beträffande uppgiftsskyddsombud gå hän-oss ur
derna bara därför vi inte har någon starkare tradition påatt området.
Emellertid bör bl.a. för undvika sammanblandningatt med de-
skyddsombud arbetar med arbetsmiljön i Sverige uppgiftsskydds-som -
ombudet lämpligen benämnas persondataombud.

förhållandetDet vi inte har någon tradition på områdetatt bör däremot
beaktas såtillvida det inte införs någon skyldighet föratt persondataansva-
riga persondataombud. effektivtEtt integritetsskyddatt utse torde i och för
sig förutsätta det hos de behandlaratt personuppgifter finnsorgan som en
medvetenhet och intresse för persondataskyddsfrågorett fårom som ge-
nomslag i det dagliga arbetet, och i detta hänseende kan särskiltett person-
dataombud säkert mycket i mångagöra fall. detMen börnytta visom ser
det liksom hittills till den persondataansvarige hur han eller honvara upp
vill organisera sitt arbete med persondataskyddsfrågoma.

12. 12.2. 4 Särskilt persondataombudom

Vi har således vårti förslag till persondatalag tagit in bestämmelseen om
anmälan till Datainspektionen inte behöveratt dengöras när persondata-

ansvarige har offentliggjort uppgift persondataombud haratt etten om ut-
och det är.setts vem

påKravet offentliggörande innebär den persondataansvarige måsteatt
ha vidtagit någon åtgärd för uppgifterna skall komma till allmänhetensatt
kännedom. Uppgifterna kan på den informationt.ex. lämnas tillanges som
de registrerade eller anslås i lokaler allmänheten har tillträde till.som

Det bara behandlingar påbörjasär efter det uppgifternaattsom om per-
sondataombudet har offentliggjorts undantagna frånär anmälnings-som
skyldigheten; för behandlingar påbörjats innan persondatalagen iträttsom
kraft räcker dock uppgifterna offentliggjorts före ikraftträdandet,att se om
föreslagna Övergångsbestämmelser till persondatalagen avsnitt 12.15.

Persondataombudet skall fysiskvara en person.
Enligt EG-direktivet krävs det det utsedda persondataombudetatt har

vissa befogenheter och skyldigheter, avsnitt 3.13.3.3.närmare Reglernase
detta har förts till den föreslagnaöver persondatalagen. För stärkaom att

persondataombudets ställning och de positiva effekter för persondata-
skyddet tillsättandet sådant ombud kan ha föreslår vi emellertidettsom av

det införs regler ombudets befogenheteratt och skyldigheter gårom som
längre vad direktivet kräver.än
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uppgiftförsta ha tillför detvårt förslagskall enligtPersondataombudet
behandlarpersondataansvarigedentillsjälvständigt att personupp-att se

och lagligtkorrektpå sätt.gifter ett
oberoende sättpåpersondataombudetskallEG-direktivetEnligt ett

medvidettapersondataansvarige. Detkontrollera den ärkunna avsersom
persondata-uppställas.föreslår skall Denvisjälvständighetskravdet som

underordnadalltförharombudalltså intefåransvarige ettutse som en
persondataansvarige,anställd hos denkanOmbudetställning. menvara en

persondataombudbefogenheternasådan ställningdåmåste att somges en
anli-arbetsgivaren.till Ettförhållandeisjälvständigt sättkan utövas ett

tillkanbiträdetnågon anställd hosellerpersondatabiträde utses per-tat --
förutsättningarutseddeförutsättning denunder attsondataombud att ges

gi-persondataansvarigkansjälvständigt. Däremotuppdragsittutöva en
persondataombud.själv tillsigintevetvis utse

persondataombudet skall haocksåliggersjälvständighetskravet attI
uppgif-utföra sinaför kunnaoch kunskaperkvalifikationertillräckliga att

persondataskyddsfrågorutbildning igenomgång visspåNågot kravter. av
uppställts.dock intehar

behandlarpersondataansvarigeskall till denPersondataombudet attse
ombudetinnebärvilketkorrekt och lagligtpersonuppgifter sätt, attett

ibestämmelsernapersondataansvarige följerdensigmåste förvissa attom
lagstiftning.anknytande Hurpersondatalagen ochden föreslagna pass om-

detomständigheterna iefterfårbörkontrollenfattande avgöras en-vara
informationsbe-förgranska rutinernai fallOmbudet börfallet.skilda vart

kunskap denlämplighet ochpå kvalifikationer,handling och de krav som
behandlatillåtspå personalställer denpersondataansvarige person-som

personuppgifterall behandlingskallKontrollenuppgifter. somavavse
föreslagna lagen.under denfaller

uppgiftsbehandlingen, börupptäcker brister ipersondataombudetOm
denpersondataansvarige. Omför denpåpeka dettahandi förstaombudet

ske, börså det kanrättelsedärefter vidtarintepersondataansvarige snart
till Datainspektio-anmäla bristernaskyldighetpersondataombudet ha att

omständig-får beropåpekandeske efterrättelse kanHur ettsnart avnen.
upptäcktatid tillnågondet kansärskilda fallet. Att rättadetheterna i attta

konkret plandetsärskilti allmänhet upprättasbrister bör accepteras, enom
allt-dröjer detrimlig tid.åtgärdas inom Menskall kunnafor hur bristerna

Datainspek-anmälan tillombudetnågot börinnan göraför länge görs, en
tionen.
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reglerDe behandling personuppgifter måste införas tillom av som
följd EG-direktivet tämligen komplicerade.är Vi har bl.a. därför funnitav
anledning i den föreslagna lagen uttrycklig bestämmelseatt ta atten om
persondataombudet skall samråda med Datainspektionen vid tveksamhet

tillämpningen de bestämmelser gäller för uppgiftsbehand-om av som
lingen.

enlighet medI vad gäller enligt datalagen i dag bör persondataom-som
budet vidare ha till uppgift hjälpa registrerade få rättelseatt detatt när
finns anledning misstänka behandlade personuppgifteratt felaktiga,att är
missvisande eller ofullständiga.

Persondataombudet bör också i enlighet med vad krävs enligtsom-
EG-direktivet ha till uppgift föra förteckning de behandlingaratt överen-

den persondataansvarige genomför och skulle ha omfattatssom som av
anmälningsskyldighet ombudet inte hade funnits. Denna förteckningom
skall omfatta alla de uppgifter anmälan skulle ha innehållit. För-som en
teckningen kan föras manuellt eller med hjälp dator. Persondataombudav
inom det allmänna har beträffande förteckningen följa de bestämmelseratt

gäller allmänna uppgifter. Ombud på den privata sidan börsom om spara
anteckningar i förteckningen behandlingar så länge de behandladeom som
personuppgifterna inte har förstörts eller avidentifierats.

uppgifterNär tillsättandet persondataombud offentliggjorts,ettom av
behöver den persondataansvarige inte anmäla de behandlingarnämntssom

genomförs till Datainspektionen. Några andra lättnader i fråga densom om
persondataansvariges skyldigheter enligt den föreslagna persondatalagen
innebär dock inte tillsättandet persondataombud.ettav

Skulle den persondataansvarige persondataombud inteutse ett ärsom
tillräckligt självständigt eller inte på tillfredsställande utför deett sättsom
uppgifter ankommer på ombudet, kan Datainspektionen ingripasom ge-

kräva vite föreläggsatt de behandlingarytterst attnom attgenom som- -
genomförs anmäls. Om behandling inte genomförs i enlighet med deen
föreskrifter gäller, kan inspektionen givetvis ingripa det missför-som mot
hållandet behandlingen har anmälts eller inte ochoavsett om oavsett om
det finns eller inte finns persondataombud. Frågan Datainspektio-ett om

befogenheter berörs i avsnittnärmare 12. 14.nens
persondataansvarigeDen givetvis ansvarig i frågaär de behand-om

lingar han eller hon utför även persondataombudnär och be-ett utsetts
handlingarna granskats denne. Det den persondataansvarigeär ocht.ex.av
inte persondataombudet kan komma åläggas skadeståndsskyldig-attsom
het registrerade. vad månI den persondataansvarigegentemot kan få er-
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persondataombudskadestånd försumligtutbetaladeförsättning ettt.ex. av
ombudet och allmänna regler.medkan finnasavtaldetföljer somav

integritetskänslsärskiltÖrhandskontroll iF12. 12. 5 gaav
behandlingar

vilka behandlingarmedlemsstaterna bestämmaskallEG-direktivetEnligt
registrerades rättigheter ochför densärskilda riskerinnebärakan sä-som

påbörjas.kontrolleras innan de till-behandlingar Detdessakerställa äratt
förhandskontrollen sedan anmälanutföraskallsynsmyndigheten ensom

framgår direk-med vaddock i enlighetkommit in. Det närmareär avsom
förhandskontrolleni stället utföramedlemsstaternatillåtet förtivet att som

lagstiftningsprocessen.led iett
EG-direktivetisådan förhandskontrollkan sä-SverigeI avsessomen

riks-beslutasregisterförfattningarmed särskildaske i samband att avgas
registerför-dåfallfår gälla i deregeringen.dagen eller Detta även enanses

särskild författ-Någonbefintligt register.införs beträffandefattning ett
sker iförhandskontrollfråga denningsreglering behövs inte i somom

vadbeslutas.registerförfattningar Avmed särskildasamband att som an-
höras i samband medskallDatainspektionenframgårförs i avsnitt 8.2.3 att

beslutas.sådana författningaratt
vilka be-införs bestämmelserdetEG-direktivetkräverDäremot att om

förhand; det skulle vikontrollerasskallhandlingar som serannarssom
införa bestämmelseEG-direktivetmedoförenligtdet attatt en omvara

på förhand.måste kontrollerasbehandlingaringa
påbehandlingar skall kontrollerasvilkabestämmaUppgiften att som

anförtros regeringen. Vi harvår mening lämpligenenligtförhand kan
bemyndigande förtill persondatalag tagit invårt förslagdärför i ett rege-

personuppgifterbehandlingar kanvissabestämmaringen attatt somav
otillbörligt intrång i den personliga integrite-risker försärskildainnebära

Datainspektionen veckor iförhandskontroll anmälas tillskall för treten
behandling skall kontrolleras påbestämt vissregeringenförväg. Har att en

givetvis anmälasmåste sådana behandlingar denförhand, även person-om
från anmälningsskyldighetenskulle undantagendataansvarige varaannars

persondataombud.det finnsdärför ettatt
kan behöva på förhandpå behandling kontrollerasexempelSom som

uppgifter genetiska vadbehandling anlag. Avkan nämnas som an-av om
förord-framgår vidare vi föreslår detavsnittförs i 11.6.3.4 att att genom

så-anmälaskyldighet för förhandskontrollobligatoriskning införs atten
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dana automatiska eller icke automatiska behandlingar känsligaav per-- -
sonuppgifter för forsknings- eller statistikändamål utförs utansom sam-
tycke de registrerade och projektet har godkänts forsk-utan attav av en
ningsetisk kommitté.

DatainspektionenOm vid sin förhandskontroll kommer fram till att
personuppgifter kan komma behandlas olagligt kan inspek-att sätt,ett
tionen ingripa, vid vite förbjuda den persondataansvarigeytterst attgenom

påbörja behandlingen se Datainspektionens befogenheternärmareatt om
avsnitt l2.l4.l.2.

Upplysningar12. 12.2.6 skall på begäran lämnas behandlingarom
anmältsintesom

Enligt EG-direktivet skall den persondataansvarige till och be-var en som
det på lämpligt lämna viss information sådanagär sätt behandlingarom
inte omfattas anmälningsplikt.som av

bestämmelse har förtsDenna till förslaget till persondatalag.över Där
finns således bestämmelse den persondataansvarige skall tillatten om var
och begär det skyndsamt påoch lämpligt lämna upplysningarsätten som

sådana automatiska eller andra behandlingar inte har anmälts tillom som
Datainspektionen. Upplysningama skall i enlighet med vad krävssom-
enligt EG-direktivet omfatta det anmälan till Datainspektionensom en-
skulle ha omfattat, dock upplysningar aldrig behöver lämnas vid-att om

säkerhetsåtgärder.tagna
krävs inteDet upplysningama lämnas skriftligen. kan såledesDeatt

lämnas muntligen, det lämpligt.ärom
den utsträckning den persondataansvarigeI har anmält sina behand-

lingar till Datainspektionen behöver han eller hon inte lämna allmänheten
upplysningar enligt denna bestämmelse. persondataansvarigeDen kan då i
stället frågarhänvisa den till Datainspektionen.som

12. Datainspektionens12.2. 7 anmälda behandlingarregister över

Enligt EG-direktivet skall medlemsstaterna föreskriva tillsynsmyndig-att
heten skyldig föra allmänt register med vissa uppgifterär deatt överett
behandlingar har anmälts.som

vårEnligt mening kan Datainspektionens förande register överettav
anmälda behandlingar lämpligen, liksom i dag, regleras i regeringenen av
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bestämmelsernågratagit meddärför inteVi harförordning.utfärdad om
persondatalag.förslag tillvårtidet registret

Sanktioner12.13

persondataansvarige fördenersättningtillbör haregistrerade rättDen av
den före-personuppgifter i strid medbehandlingden skada avensom

Ocksåförfattningar för med sig.anknytandeellerpersondatalagenslagna
personliga integri-kränkning denför denbetalasskadestånd börideellt av

möjlighet jämkabör finnasinneburit.har Detbehandlingen attteten som
be-bevisligen intefelaktiga behandlingendenersättningsskyldigheten när

uppgifter i in-lämnarpersondataansvarige. Dendenrodde osannasom
straffaspersondatalagen börden föreslagnaenligtanmälanellerformation

brottetmånader eller, ärfängelse i högst grovt,ellermed böter omsex
två år.högstfängelse i

Inledningl2.l3.1

EG-direktivet12.13. 1

brottbestämmelser sanktioner förfinnsEG-direktivetiartikel 22-24I om
harinför direktivet. Bestämmelsernabestämmelsernationellademot som

avsnittberörts i l
domstolinförha föra talandet förstaskall föroch rättVar att omen

till följdlidit skadaharrättigheter. Densinakränkningar av ensomav
med be-oförenligåtgärdnågonbehandling eller ärotillåten somannan

dentill ersättninghabehandlingen skall vidare rättstämmelserna avom
kanpersondataansvarigeden lidna skadan. Denpersondataansvarige för

han ellerersättningsskyldighet,från sindelvis befriasellerdock helt om
händelseansvarig för denhon intehan ellerbevisarhon att som orsa-var

skadan.kade
lämpligaskyldighet for medlemsstaternafinns dessutom antaattDet en

genomförs fullständigt.direktivetsäkerställaförbestämmelser attatt
skallsanktionerbesluta dedärvid särskiltskallMedlemsstaterna somom

behandling.bestämmelsernaöverträdelsevidanvändas omav
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12. 13. 2 Datalagen

datalagen finns i dagI bestämmelser straff regel böter ellerom som-
fängelse högst åri för den uppsåtligen eller oaktsamhetett brytersom av-

rad bestämmelser i lagen 20 §. såledesDet kriminaliseratmot ären att
inrätta eller föra personregister licens eller tillståndett dettautan när0
krävs,

Datainspektionensbryta föreskriftermot0 om
ändamålet med tillståndspliktigt personregisterett-
inhämtande uppgifter för personregistretav-
vilka personuppgifter får ingå i personregistretsom———
utförandet den automatiska databehandlingenav—

tekniskaden utrustningen——
de bearbetningar personuppgifterna i personregistret fårav som--

med automatisk databehandlinggöras
underrättelse till berörda personer-
de personuppgifter får tillgängligagörassom——
utlämnande och användning personuppgifterannan av—
bevarande och gallring personuppgifterav—
kontroll och säkerhet-
rättelse och andra åtgärder i fråga oriktiga och missvisandeom—
uppgifter,

bryta Datainspektionen meddelat förbud fortsatt förandemot ett mot0 av
personuppgifter dock inte inspektionen förenat förbudet medav om

vite,
lämna personuppgift, det funnits anledningut uppgif-trots att0 att anta att

skulle användas för automatisk databehandling iten strid med datalagen,
lämna personuppgift Datainspektionens medgivande,ut utan det0 trots att
funnits anledning uppgiften skulle användas föratt anta att automatisk
databehandling i utlandet dock inte uppgiften skall användas förom au-
tomatisk databehandling enbart i anslutit sig till Europarå-staten som
dets konvention,

till Datainspektioneninte anmäla förandet personregister haratt ett0 av
upphört,
i personregister ha kvar personuppgift, kan hänföras till denett0 som som

uppgiften,med uppgiften inte längre behövs med hänsynatttrotsavses
till ändamålet registret ellermed den registeransvarige upphörttrots att

föra personregistret dock inte uppgiften enligt lag elleratt om annan
författning eller enligt myndighets beslut, har meddelats med stödsom

lag, skall bevaras,av
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inte före-honhan ellerregistreradtilluppgift attlämna omenosann0
personregister,ikommer ett

registrerad inne-tillregisterutdraguppgift ilämna ett omenosann0
innefattarochpersonregisteringår ipersonuppgifthållet i somsom

eller henne,honomupplysning om
uppgiftersäljamyndighetsfråga rättuppgift i attlämna urenomosann0

personregister,ett
uppgiftersin tillsyn begärförDatainspektionenuppgift närlämna osann0

databehandling,automatiskrörande
uppgifter,med vissaregisterförtecknings.k.förainte en0

ochDatainspektionentillgänglig förregisterförteckningenhållainte0
inspektionenDatainspektionentillregisterförteckningen närininte ge0

det.begär

någontillfogasskadaockså ansvarig förregisteransvarige är ge-Den som
registreradtillfogassådan skadaoch förbrottsådant ge-enett somnom

uppgift.missvisandeinnehåller oriktig ellerpersonregisteratt ett ennom
orik-såvittalltså intestrikt. krävsDetSkadeståndsansvaret är rent avser-

registeransvarigedenpersonregisteruppgifter imissvisande atttiga eller -
visatslarvigvariteller honhanuppsåt ellernågon hadeskada attville

registreradedendärförbarauppkommer attoaktsamhet, ansvaretutan
registeran-uppgift.felaktig Deninnehållitregistretskadats att engenom

också förskadaekonomiskförbaraersättningsskyldig inte utansvarige är
omständighe-andralidande ochtillskallskada, dvs. hänsyn ävenideell tas

§.betydelse. 23ekonomiskän rentter av annan

förslagDatalagsutredningerzs13.1.312.

i datala-finnsbestämmelser i dagdeföreslogDatalagsutredningen att som
utred-datalagdenoförändrade tillprincipiförasskulle över somnyagen

föresl0g.328ningen

LandstingsförbundetfrånSkrivelse412. 13.

LandstingsförbundetfrånskrivelseöverlämnattillharRegeringen enoss
datalagen.329 skrivelseförbundetstill ärBakgrunden§23Översyn avom

fickrättsfalletdetA Ii NJA 1994refereratfinnsrättsfalldet per-ensom

328 1993:10.avsnitt i sou19.2Se
329 95/4244.dnr Ju1996-03-07,Regeringsbeslut
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ideellt skadestånd med kr för10 000 det landsting hade iattson ett ett per-
sonregister tagit in oriktiga uppgifter han intagen på sjukhus;attom var
den egentligen intagen hade utnyttjat hans personuppgifter.person som var

Vårl2.l3.2 bedömning

12. 13.2. 1 Omfattningen skadeståndsskyldighetenav

föreslagnaDen lagen syftar till skydda människor otillbörligtatt in-mot
trång i den personliga integriteten vid behandling personuppgifter.av

tillRätten personlig integritet immateriell rättighet.är När den rättighe-en
kränks, behöver det inte uppkomma någonten ekonomisk skada. Därför

bör den enskilde, drabbas olaglig behandling, liksom hittills hasom av en
till ekonomisk kompensationrätt för själva kränkningen förutom tillrätt

ersättning för personskada, sakskada och förmögenhetsskada330 Detren
kan inte oförenligt med EG-direktivet införa skyldighetattanses atten
betala skadestånd för kränkningen.även

Datalagen innebär ersättning skall utgå för oriktigaatt eller missvisan-
de uppgifter för vissa brott enligt datalagen.samt EG-direktivet kräver att
det i Sverige föreskrivs alla åtgärder oförenligaatt medär de svenskasom
bestämmelser inför direktivet kan leda till skadeståndsskyldighet.som Er-
sättningsskyldigheten Åalltså vidsträcktär enligt direktivet. andra si-mer
dan datalagens skadeståndsansvarär strikt medan EG-direktivet denger
persondataansvarige möjlighet helt eller delvis undgå skadestånds-atten

han eller hon bevisar han eller hon inte ansvarig förär denansvar attom
händelse orsakade skadan.som

I överensstämmelse med EG-direktivet föreslår vi den persondata-att
ansvarige skall den registreradeersätta för skada behandlingsom en av
personuppgifter i strid med lagen eller föreskrifter meddelats medsom-
stöd lagen har fört med sig. Som skallnämnts ersättning ocksåav nyss-
betalas för den kränkning den personliga integriteten behandlingenav som
har inneburit, något stämmer medöverens datalagens skadeståndsbe-som
stämmelser. Genom de föreslagna skadeståndsbestämmelserna får enskilda
på det EG-direktivet förutsättersätt möjlighet vid allmän domstol föraatt
talan kränkningar alla de rättigheter direktivet och den svenskaom av som

Ålagstiftning inför direktivet enskilda. andra sidan och eftersomsom ger
detta innebär viss utvidgning till skadeståndrätten enligt datalagen,en av

330 Jämför 1986/872116 22.prop. s.
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skade-jämkningtillEG-direktivetmöjligheterdevi avatt gersomanser
någotharmöjligheter inte göraEftersom dessa attutnyttjas.ståndet bör
bestämmelsersärskildakrävsskadeståndslagen,ijämkningsreglemamed

persondatalagen.ihärom
såväl deninompersondataansvarigaomfattabörSkadeståndsansvaret

sektorn.offentligaprivata som
bak-efter skälighetuppskattasbörkränkningen motSkadeståndet för

bör beaktasDärvidaktuella fallet.i detomständighetersamtligagrund av
spridningotillbörligrisk förfunnitsdetfaktorersådanabl.a. avsom om

grund denregistreradeoch denuppgifterfelaktigaellerkänsliga avom
några åtgärderellernågot beslutförblivitbehandlingenfelaktiga utsatt

den regist-henne.eller Harför honomnågot negativtinnebärakunnatsom
ofullständig uppgift tillmissvisande elleroriktig,själv lämnatrerade en

behandlingpersondataansvarigesdenpersondataansvarige, kanden av
kränkning dennågon sådaninnebäragivetvis inteuppgiftdenna avanses

Ska-skadestånd för kränkning.föranledabörintegritetenpersonliga som
registreradkränktfastställas for varjeprincipibörkränkningfördeståndet

for sig.

Jämkning12.13.2.2

missvisandeellersåvitt oriktigaskadeståndsansvaretdagI upp-är avser-
iartikel 23.2regeln imedenlighetstrikt. Ipersonregistergifter i rent-

heltmöjlighetvår mening införasenligt attdockdetEG-direktivet bör en
visakanpersondataansvarigeskadeståndet, den attdelvis jämkaeller om

Jämkningeller henne.på honomberoddeintebehandlingenfelaktigaden
skäligt.utsträckning deti denske bara äremellertidbör

persondata-föreslagnamed densåledesbörSkadeståndsansvaret även
resul-oskäligaundvikaförbördetstrikt, attprinciplagen i rent menvara -

persondataansvarigefall dendejämkning itillmöjlighetinförastat en-
Därmed kanhenne.ellerpå honomberorintefeletkan visa nyanse-enatt

bevisligenpersondataansvarigedenfall därsådanaibedömningrad göras
Lands-situationersådanabl.a. ikunnat,honellerså hangjorthar somgott

skrivelse.i sinpekattingsförbundet har
denstrikt, behöveri principfortfarande bör rentEftersom ansvaret vara

persondataansvari-från dendetbevisabarahittillsregistrerade liksom att
registreradesdenbehandlingfelaktigförekommitsida har per-avenges

henne.eller Där-skadat honombehandling hardennaochsonuppgifter att
den felak-bevisapersondataansvarigetill den attdet attefter bör vara upp
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tiga behandlingen inte berodde på honom eller henne. Lyckas den person-
dataansvarige med detta, får i sista hand domstol eller skiljenämnd meden
vårt förslag bedöma huruvida och i vilken utsträckning det kan skäligtvara

skadeståndet ned.sättsatt
Den persondataansvarige bör den registrerade i och förgentemot sig

för all den behandling han eller hon har för,ansvara ävenansvaret närsom
persondatabiträde eller hjälpett anlitas. felEtt anlitatt.ex.annan ettav per-

sondatabiträde bör således bero på den persondataansvarige. Enanses
sak den persondataansvarigeär iatt allmänhet kan få ersättningannan av

försumligt persondatabiträde för skadeståndett måste betalas tillsom re-
gistrerade; däremot kan den persondataansvarige regel inte med fram-som
gång kräva försumliga arbetstagare ersättning.331på någon

punkt i ingressenI 55 till EG-direktivet exempel på fall däranges som
den persondataansvarige kan befrias från ersättningsskyldighet felatt ett
har begåtts den registrerade och det fråga forceär majeure.attav om

När det den registrerade harär lämnat felaktigat.ex. uppgifter vil-som
ket lett till felaktig behandling, kan den felaktiga behandlingen i all-en
mänhet inte bero på den persondataansvarige. Om det den regist-äranses
rerade lämna oriktiga uppgifter, har föranlettt.ex. att fel-som, genom en
aktig behandling, kan det skäligt helt befria den persondataansva-attvara
rige från för skada dennes användning uppgifterna kan haansvar som av
förorsakat den registrerade.

En felaktig behandling beror på felaktigheter i den utrustningsom som
den persondataansvarige för får regel bero på denansvarar som anses per-
sondataansvarige. Bara i särpräglade fall kan den persondataansvarige an-

oskyldig till den felaktiga behandlingen, uppgifter påses heltt.ex. ettom
oförutsett vis förvanskas till följd blixtnedslag eller avbrott eller fel-ettav
aktigheter i publikt datanätverk. sådanaett I fall helt oförutsedda hän-av
delser kan det skäligt mildraattvara ansvaret.

felaktig behandlingEn den persondataansvarige beror påav attsom
han eller hon har hämtat in felaktiga uppgifter från någon annan person-
dataansvarig kan inte bero på den persondataansvarige, han elleranses om
hon inte hade någon anledning misstänka uppgifternaatt felaktiga.att Ivar
vilken utsträckning för den persondataansvarigeansvaret skall mildras i
sådana fall bör således skälighetsfråga. denHar persondataansva-vara en
rige hämtat in tusentals adressuppgifter frånt.ex. någon vanligtvis tillför-
litlig källa, exempelvis allmänt register såsomett ochstatens person-

331 Se 4 kap. skadeståndslagenl § 1972:207.
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rim-då intedet kanskäligt mildrakan detadressregister, ansvaret;attvara
allakontrollerathaskullepersondataansvarigedenligen krävas att
frånuppgifterhar hämtatpersondataansvarige däremotdenOmadresser.

blibedömningenotillförlitlig, kanframstårkälla annan.ensomsomen
föruppgiftsskyldighetuppgifter på grundfått inmyndighetHar en-aven

emellertidfår myndighetenförfattning,iföreskrivenskilda är somsom
uppgifterna.lita påanledninghaftharegel attanses

personuppgifterna dengrundbehandlingfelaktig utanEn att per-av
utomstående,tillkommitinstruktioner harsondataansvariges t.ex.ut ge-

påbero denkan intedatasystem,intrång ibrottsligt ett per-ett ansesnom
lagstift-bestämmelserna ienlighet medidennesondataansvarige, om

tillintrånget kunnat kommasäkerhetsnivå och harlämpligharningen en
mycket förvarit bereddangriparen attstånd att satsa extremtattgenom

mildraskäligt HarDå detkaninformationen. ansvaret.komma attvara
säkerheten, får den fel-försummatsidanå andrapersondataansvarigeden

eller henne.på honomberobehandlingenaktiga anses
felaktigafall där deni debörskälighetsbedömning görasVid den som

beaktaspersondataansvarige börpå deninte berorbevisligenbehandlingen
persondataansvarigesskadestånd och denbehovregistreradesockså den av

registrerade drabbasskadestånd. denOmbetala storförmåga att av en
personuppgifter har be-henneshans ellerföljdskada tillekonomisk attav

behand-ansvarig förskäligt denkan det ärfelaktigt,handlats att somvara
den felaktigaskadan,viss delåtminstonelingen får trots attersätta aven

Å sidanhenne. andrapå ellerberodde honominteegentligenbehandlingen
småföretagarebehandlingfelaktigskadebringandebör t.ex. ensomen

sådanföranledainte skäligenregeloskyldig tillegentligen är er-ensom
allvarliga ekono-fårgår konkurs ellerföretaget isättningsskyldighet att

svårigheter.miska
frånredanbör,skadeståndet för kränkningen nämnts,Storleken somav

omständighetersamtligabakgrundskälighetefteruppskattasbörjan mot av
tillämpainte anledningfinns därförallmänhetfallet.aktuella I atti det

felaktig be-vissfalletersättning. detpå sådan Ijämkningsregeln att en
dock vidbörmånga människor,uppgifteromfattatharhandling manom

kränkning kunnaskadeståndet försåvitt taskälighetsbedömningen avser
persondataansvarige intedenskadeståndet församladetill dethänsyn att
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stort333;blir orimligt det kan den föreslagna jämkningsregelnsättet få
betydelse också för det ideella skadeståndet för kränkning.

12. Förhållandet1 3 till andra skadeståndsbestämmelser

föreslagnaDe skadeståndsbestämmelsema i persondatalagen sådanautgör
specialbestämmelser de allmänna skadeståndsreglerövertarsom som
finns i skadeståndslagen 1972:207, kap.l l § i den lagen. Eftersomse
huvudregeln enligt skadeståndslagen ersättning förär förmögen-att ren
hetsskada utgår sådan vållas brott och då vårtnär förslag se avsnittgenom
l2.13.2.4 innebär omfattande avkriminalisering viutan atten attavser
härigenom åstadkomma ändring skadeståndsansvaret, bör ien av person-
datalagen ersättning utgår för förmögenhetsskada.ävenatt denIanges ren
utsträckning skadeståndsfråga inte berörs i den föreslagna persondata-en
lagen frågan hur skadeståndet för personskada ellert.ex. sakskadaom en-
skall beräknas 5 kap. skadeståndslagen eller frågan detnäransvaretom
finns flera skadeståndsskyldiga 6 kap. skadeståndslagen3 § bör givet--
vis de allmänna reglerna i skadeståndslagen tillämpas. Frågan jämk-om
ning skadeståndet jämför kap.6 1—2§§ skadeståndslagen, påav t.ex.
grund medvållande, får reglerad i den föreslagna persondatalagen.av anses

den utsträckningI förfarande i strid med bestämmelsernaett enligt den
föreslagna persondatalagen ingår led i sådant brott iett ettsom som avses

kap. skadeståndslagen,1 3 § kan däremot ideellt skadestånd för lidande
respektive kränkning utgå enligt såväl den nämnda bestämmelsennyss

den föreslagna persondatalagen.som
vadAv anförs i avsnitt 8.2.2 framgår i vilken utsträckning be-som

stämmelser i särskilda registerförfattningar om skadestånd bört.ex. ta
reglerna i den föreslagnaöver persondatalagen. börDet i sammanhanget

framhållas det med den föreslagna persondatalagen torde krävasatt ut-en
trycklig hänvisning i de särskilda registerförfattningarna till skadestånds-
bestämmelsema i den föreslagna persondatalagen, det inte befo-om anses

med särskilda skadeståndsbestämmelser i den författningen.gat före-Den
slagna persondatalagen innehåller nämligen till skillnad från datalagen- —
inte någon allmängiltig skadeståndsbestämmelse bara bestämmelseutan en

skadestånd för behandling i strid med lagen eller föreskrifter harom som

332 felaktighet,En drabbat alla personuppgifter i och adressregis-statenssom person-
skulle med ideellt skadestånd för kränkningter, ett 1 000 kr registreradom per

medföra sammanlagd skadeståndsskyldighet i detta hänseende ungefären om
8 miljarder kronor.
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skadeståndnågon bestämmelselagen och intestödmedmeddelats omav
registerförfattningarsärskildabestämmelser istrid mediför behandling

från lagen.avvikeri ställetsom

Övriga sanktioner12. 13.2.4

sanktio-beslutar desärskiltmedlemsstaternakräverEG-direktivet att om
bestämmelsernationellaöverträdelse deanvändas vidskall avner som

direktivet.införsom
föreslår Datain-framgår vii avsnitt 12.14.anförsvad attattAv som

vitesföre-med bl.a.ingripamöjligheterfå effektivaskallspektionen att
Så-skyldigheter.uppfyller sinapersondataansvariga intelägganden när

fårförelagda vitenoch utdömandetvitesföreläggandendana ansesav --
EG-direktivet.isanktionersärskildasådanautgöra avsessom

Även kränkning ochskadestånd förideelltbestämmelserde ettom
sådana sank-föreslår fårvistrikt utgöraprincipiellt rent ansessomansvar

nämligen inte krävatordeEG-direktivetEG-direktivet;itioner avsessom
ekonomiskickestrikt ochskallskadeståndsansvaret ävenattrentatt vara

reglernaskadestånd utgår vid brottskall Ett motskada ersättas. omsom
eller eko-fysiskthar skadatsingenpersonuppgifterbehandling atttrotsav

uppsåt felhaftintepersondataansvarige göradenoch attnomiskt trots att
persondata-från denbehandlingen, harvidförsumligvarit setteller —

effek-innebärkaraktär ochbestraffandeklartsynpunktansvariges enen-
denHärtill kommeröverträdelse reglerna.varje attsanktiontiv mot av

myndighet,kompetentövervakasbörlagstiftningenaktuella somav en
bl.a. irättigheterderasenskildaupplysauppgiftha tillbl.a. bör att om

fåenskilda kanochför kränkning, rätts-skadeståndideelltfråga attom
själv ellermotdriva sina kravdomstolför i statenhjälp attstatenav

andra.
med hänsynstraffbestämmelsernågra särskildaintesåledesbehövsDet

påmed utvecklingenlinjeligga ifår ocksåEG-direktivet.till Det anses
få befolk-gällerdetsärskiltavkriminalisera,Sverige när attår i attsenare

persondatala-den föreslagnalikhet medilagstiftningföljaningen att som
ocksåkanskehåll ochmånga olikapåvardagslagiskall tillämpasgen

vardagsrum.folkshemma i
vite harstraff.med EttjämförtsanktionfördelarvidareVite har som

till sinstraffetmedanupphöra,överträdelserfåsyfteprimärt attattsom
straffockså på änVitet kan sättrepressivt. annatkaraktär ettär an-rent

i detresultateftersträvatåstadkommaförbehövstill vad attsompassas
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enskilda fallet. straffbestämmelseEn måste generellt utformad, medanvara
vitesföreläggande skall ganska precist vad adressatenett skall göraange

eller låta bli. harDetta särskild betydelse det, såsom i detta fall,när gäller
lagstiftning materiella regler ganska till sinär ochen naturvars vaga

ibland har karaktären avvägningsnormer. föreslagnaDen lagstiftningen,av
bl.a. bygger på begrepp med EG-gemensam innebörd, alltså ganskaärsom

svårtillämpad. När inte direkt lagstiftningen kan utläsa exakt hurman av
skall förfara i olika situationer och då Datainspektionen med det före-man

slagna inte längre skall utfärda tillstånd med preciseradesystemet villkor
för respektive personregister, det bättre medär preciserade vitesföre-
lägganden i enskilda fall med generella straffbestämmelser.än

straff med fängelse iNär straffskalan föreskrivet, kan förunder-är
sökning inledas och beslag och husrannsakan komma i fråga. Detta inteär
möjligt med bara vite. Datainspektionen kan dock anlita biträde polis-av
myndighet, det nödvändigt med hänsynär till utredningen vitesfrå-om av
gan.3-33 Såsom utvecklas i avsnittnärmare 12.14. har funnit det äratt
olämpligt med regler innebär polisen kan gå in och leta igenomattsom

bostad på grund misstanke olaglig behandlingt.ex. atten av en om av per-
sonuppgifter förekommer där, eftersom det skulle kunna leda till störreett
intrång i den personliga integriteten det intrångän persondataskydds-som

förebygga.334lagstiftningen Reglerna beslag kan iatt sin sä-avser turom
de bestämmelser föreslårmotsvaras Datainspektionengas attav som om

i brådskande fall kan meddela tillfälliga beslut vite och ansöka ut-om om
plånande olagligt behandlade personuppgifter, avsnitt l2.14.l. Detav se
bör i detta sammanhang också påpekas de allra formernavärstaatt av
olaglig behandling personuppgifter ofta ingår led iettav som annan
brottslighet, systematiskt ofredande eller barnpornografibrott,t.ex. och att
behandlingen då givetvis kan stävjas de utredande och bestraffandegenom
insatser den brottsligheten.görs motsom

Vi med stöd det anförda det i den föreslagna persondatala-attanser av
inte behöver finnas någon så omfattande straffkatalog dengen som som

finns i datalagen i dag; de övriga sanktioner vi föreslår effektivasom ger
möjligheter komma till med sådana missförhållandenrättaatt som upp-
täcks och innebär tillräckliga garantier för lagstiftningen kommeratt att
följas.

333 10 lagen§ 1985:206 viten.om
334 Jämför beträffande husrannsakan kap.28 3 § rättegångsbalken.a
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förhandskontrollerochtillanmälningarantaletVi nämnts attsomanser
inställ-denMedminimum.tillbör begränsasDatainspektionen ettav

straffbestämmelsenågon mot-föreslåintenaturligtdet somningen attär
tillstånd.eller Närlicenshaunderlåtenhetviddaggäller i attde somsvarar

före-detenligtkrävasanmälan börundantagsfall därsådantidet ett-
anmälan,gjortpersondataansvarig inteupptäcksslagna attsystemet en-

intedenha; görbörDatainspektionenvitesmöjligheterräcker de somm.m.
ochpersonuppgifterbehandlaförbjudenvitebli vidriskerar attanmälan att

övrigtförgällerMotsvarandeutplånade.uppgifternabehandladefå deatt
behandlingarsådanaupplysningarlämnarpå begäraninteför den omsom

ifinnsstraffbestämmelserdehellerintevarföranmälts,harinte somsom
med detnödvändigakanregisterförteckningars.k.beträffandedag anses

systemet.nya
registeran-falletför deti dagfinns attstraffbestämmelser enDe som

enskiltmeddelat iharDatainspektionenföreskrifter ettfölj desvari inte erg
intedeteftersomföreslagnamed det systemet,relevantariktigtintefall är

iföreskriftermeddelarförhandskontrollefterinspektionenpåbygger att en
haföreslagnadetenligtdock systemetbörDatainspektionenfall.enskilda

skallsäkerhetsåtgärdervilkaföreskriftermeddelamöjlighet somatt om
fårvilketvite,medförenasföreskrifter kanfall. Dessaenskildaividtas

viteövrigtförprincipallmän attsanktion. ärtillräcklig Enenanses vara
nöd-hellerdet inteDärförsak.för ärutdömasbörstraff inteoch samma

falletför detstraffbestämmelseha atti dagsåsom per-vändigt enatt en
personuppgifter.behandlaförbudbrytersondataansvarig attmotettmot

lagrarnågondet falletförfinns i dagstraffbestämmelse attDen som
nödvändigtorde intetillåtetvadlängre ärpersonuppgifter än varasom

möjlig-finnasbörenligt dettadeteftersom systemdetmed systemet,nya
avsnittdomstolsbeslut,efterutplånadeuppgifternalagradefå dehet seatt

12.14.1.3.
anknytandemedpersondatalagenföreslagnadenbryterDen motsom

tillå-inte varitdetuppgifterlämna atttrotsförfattningar utattt.ex. genom
ochkränkningförsådantideelltskadestånd ävendrabbaskantet av --

personuppgifter. Dessabehandlafortsättaförbjudasvitevid attkan att
någonbehövsdagsåsom iintedeteffektivasåfårsanktioner attanses

det intepersonuppgifterlämnar trots attdenstraffbestämmelse för utsom
utlämnande, inteoriktigtförhindramåsteviktiga etttillåtet. attDetär vara

de sank-Ochväl skett.utlämnandeoriktigtnågonbestraffasig näri ettatt
straffbe-denavskräckandesåvälfårföreslårvitioner somansessom

i dag.finnsstämmelse som
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Ett missförhållande dock kan svårt komma åtatt medsom vara annan
sanktion ganska rejältän straffett folk iblandär ljugeratt det kannär passa
dem. Vi föreslår därför den skall straffas med böteratt eller längst må-sex
naders fängelse uppsåtligen eller oaktsamhet lämnarsom av osanna upp-
gifter i föreskriven information till registrerade, i anmälan till Datain-en
spektionen eller Datainspektionennär begär information Ärför sin tillsyn.
det fråga brott bör dockett straffskalangrovt innefatta baraom fängelse
och sluta vid två års fängelse. Straffskalan för brott respektive brottgrovt

normalgraden den gäller vidmotsvarar brottetav intygandesom osant en-
ligt kap.15 11 § brottsbalken.

12.14 Datainspektionens uppgifter och

finansiering

De flesta regler Datainspektionens uppgifter bör föras in i inspektio-om
instruktion. I den föreslagna persondatalagen börnens in bara reglertas

inspektionens befogenheter i samband med tillsynom att begära upplys-
ningar och vid vite förbjudaatt persondataansvarigam.m. fortsättaatt att
behandla personuppgifter. Inspektionen bör också ha möjlighet ansökaatt

utplånande personuppgifter. Inspektionens beslutom bör kunnaav över-
klagas till länsrätten. Vår principiella inställning är Datainspektionensatt
verksamhet bör finansieras de persondataansvariga.av

l2.14.1 Datainspektionens uppgifter och befogenheter

12. 14. 1 EG-direktivet

I artikel i28 EG-direktivet finns det bestämmelser tillsynsmyndighet.om
Bestämmelserna har berörts i avsnitt 3.17. Av dessa bestämmelser och-
vissa andra bestämmelser framgår sammanfattningsvis den till-att-
synsmyndighet skall i Sverige skall ha följandeutses befogenheter,som
uppgifter och egenskaper.

Övervaka tillämpningen på svenskt territorium0 de svenska be-av
stämmelser inför direktivet.som
Skall fullständigt oberoende utföra sina uppgifter.0
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skyddetutarbetas rörförfattningarsådana av en-Skall höras somnär0
behandlingpåavseendemedrättigheterochfri- per-avskilda personers

sonuppgifter.
artikel 27.2.uppförandekodexartillförslagkontrolleraSkall0

21.2.artikelbehandlingaranmäldaregisterallmänt överföraSkall ett0
behandlingaranmäldaförhandskontrollutförafallvissaiSkall av0

20.2.artikel
undersökningsbefogenheter:Skall ha0

behandlas.uppgiftertilltillgångBefogenhet somatt— till-förnödvändigauppgifter ärallainhämtaBefogenhet somatt-
synen.

befogenheter ingripa:effektivaSkall ha att0
förhands-medsambandiyttrandenoffentliggöraochKunna avge—

behandlingar.anmäldakontroll av
förstöringellerutplånandeblockering,besluta avKunna om-

uppgifter.
behandling.förbudslutligtellertillfälligt motbeslutaKunna om— tillrättavisningellervarningpersondataansvarigedenKunna ge- någontillellerriksdagentillsakenhänvisa annankunnaeller

institution.politisk
bestämmelsersvenskadeförfarandenrättsliga närinledaBefogenhet atto

uppmärksammabefogenheteller atthar överträttsdirektivetinförsom
överträdelser.sådanamyndigheternarättsligade

ochorganisationerderasellerenskildafrånanmälningarSkall emotta0
28.4.artikelfåttanmälanföljdervilkaberördadeinformera om

unio-EuropeiskainomtillsynsmyndigheterövrigamedsamarbetaSkall0
information.användbarutbytasärskilt attgenomnen,

med före-arbetsgruppinternationelliföreträdaremedingåSkall enen0
ochunionenEuropeiskainomtillsynsmyndigheternaförträdare

29.2.artikelkommissionen
verksam-sinoffentliggöraoch rapportregelbundet upprättaSkall omen0

het.

be-tystnadspliktskall hapersonalochledamöterTillsynsmyndighetens
tystnads-till. Dentillgångfåttde harinformationförtroligträffande som

tillsynsmyndighetenvidanställningendeteftergällaskall attävenplikten
upphört.har



442 Innehållet deni persondatalagennya SOU 1997: 39

12.14. 2 Datainspektionens befogenheter enligt datalagen

Enligt datalagen har Datainspektionen för tillsynrätt få tillträdeatt till lo-
kal där automatisk databehandling utförs eller där datamaskin eller utrust-
ning eller upptagning för automatisk databehandling förvaras. Inspektio-

har också få tillgång tillrätt handlingattnen rör automatisk databe-som
handling och föranstalta körning datamaskin.att om av

registeransvarigeDen eller den för dennes räkning handharsom per-
sonregister skall lämna Datainspektionen de uppgifter rörande den auto-
matiska behandlingen inspektionen begär för sin tillsyn. Den register-som
ansvarige vidare skyldigär på Datainspektionensatt begäran sända in den
s.k. registerförteckning skall föras.som

Datainspektionen har dessutom under vissa förutsättningar vidrätt att
vite föreskrifter rörande personregister. Om det inte gårge skydda denatt
personliga integriteten otillbörliga intrång på någotmot fårsätt, Da-annat
tainspektionen vid vite förbjuda fortsatt förande personregister ellerettav
återkalla meddelat tillstånd.ett

Det finns slutligen möjlighet för domstol förklaraatt personregisterett
förverkat, det inte uppenbartär obilligt.om

12. 14. 3 Våra överväganden

Regeringen har redan Datainspektionen till tillsynsmyndighet.335utsett
Flera de bestämmelser i EG-direktivet tillsynsmyndighetensav som avser
uppgifter kan enligt vår mening lämpligen införas regeringengenom av
beslutad förordning, företrädesvis instruktion för Datainspektio-genom en

Utöver de uppgifter för Datainspektionen följernen. EG-direktivetsom av
bör inspektionen särskilt ha till uppgift informera gällandeatt reglerom

behandling personuppgifter och på lämpligtom rådatt och hjälpav sätt ge
åt såväl registrerade persondataansvariga. Datainspektionens tillsynsom
och befogenheter bör såväl den privata den offentliga sektorn.avse som
Inspektionen bör inte följer vad föreskrivsannat i särskildaom av som-
registerförfattningar ha till uppgift tillsynutöva tillämpningenatt över- av
såväl den föreslagna generella persondatalagen de särskilda register-som
författningama. Med hänsyn till Sveriges åtaganden enligt Europarådets

335 Regeringsbeslut 1996-01-18, Dnr Ju 96/176.
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ha tillsärskiltdagliksom ividareDatainspektionenbörkonvention upp-
utomlands.335bosattaregistreradesådana ärbistånd tilllämnagift somatt

sådanaföljandei detvikoncentrerarsagdadetbakgrundMot ossav
ha lag-börbefogenheterDatainspektionensbestämmelser somm.m.om

form.

skall kunnamöjligteffektivtsåpå sättDatainspektionen ettFör somatt
börförekommerpersonuppgifterbehandlingdentillsyn över somutöva av

fåpå begäranhatillsynsin rättförinspektionen att
behandlas,personuppgiftertill detillgång som0

behandlingenrörandedokumentationochupplysningar personupp-av0
ochdennavidsäkerhetenochgifter

behandlingentillanknytningharlokalersådanatilltillträde av per-som0
sonuppgifter.

naturligtvisinnefattarpersonuppgifterbehandladetillgång tillfåRätten att
fåförbehövsåtgärderoch andra attkörningardebeordra somrätt atten

behandlas.personuppgifterdeallafram som
och inteskulle obstruerapersondataansvarigedenhändelseden geFör

hainspektionenmåstetillsynen,förbehöverdendetDatainspektionen
personuppgifterbehandlingsådanEftersomtill.maktmedel somavatt ta

eller inågons hemiförekommakanlagenföreslagna t.ex.denomfattas av
före-kandatorochdå idetpå sig ochbärnågondator sammaensomen

behand-privatlagenomfattasbehandling rentsåvälkomma somavsom
funnitviharlagen,omfattasuppgifter intepersonligahögstling avsomav
fåskulleinspektioneninnebärmed reglerolämpligt att ge-det äratt som
tillledaskulle kunnadetpolishjälp; ettmedrättighetersinanomdriva t.ex.

inspektio-intrångdetintegritetenpersonliga ändenintrång i somstörre
börmeningvårEnligtförebygga.tillsyftartillsynsverksamhet attnens

i stället.gå vägannanenman
rättigheter iinspektionensochtillsynDatainspektionensmedSyftet

denkonstaterakunnaskallinspektionenmed densamband är omattytterst
få till-på begäraninteinspektionenlaglig. Kanutförsbehandling ärsom

lag-behandlingen ärkonstateraförunderlagtillräckligt atttill attgång ett
persondataansvarigedenförbjuda attvid vitekunnainspektionenbörlig,

dem.lagrapåpersonuppgifter sätt än attbehandla annatfortsätta genomatt
fortsättningeniförbjudenblisåledesriskerar attobstruerar attDen som

demedförafogmedkanrisken attpersonuppgifter. Den antasbehandla

336 dataförordningen.§i dag 15Se
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persondataansvariga blir tillräckligt benägna inspektionen det under-att ge
lag den behöver.

Datainspektionen kan på olika få redasätt personuppgifter be-att
handlas eller kan komma behandlas på olagligtatt Sådanett sätt. in-— —
formation kan framkomma i samband med tillsynsbesök, framgåett av en
insänd anmälan behandlingen eller klagomål från någonett registre-om av
rad. sådanaI fall bör inspektionen i första hand försöka åstadkommaatt
rättelse påpekanden eller liknande förfaranden. gårMen det integenom att
få rättelse på bör myndighetensätt, kunnaannat vid vite förbjuda den per-
sondataansvarige fortsätta behandla personuppgifteratt påatt sättannat

lagra dem. Om detän riskfylltäratt bör Datainspektio-vänta,attgenom
kunna ingripa på dettagenast sätt.nen

Av vad anförs i avsnitt 12.10.3 framgår Datainspektionen börsom att
kunna fatta beslut vilka skyddsåtgärder persondataansvarigom som en
skall vidta. Det beslutet bör kunna överklagas hos allmän förvaltnings-
domstol, dvs. länsrätt. Om den persondataansvarige inte följer beslutett

skyddsåtgärder har vunnit laga kraft, bör Datainspektionenom kunnasom
föreskriva vite för beslutet skall genomföras.att

frågaI Datainspektionens möjligheter föreskriva börom att vite gene-
rellt gälla den persondataansvarige skall fåatt tillfälle sig innanatt yttra
inspektionen föreskriver vite. Om det riskfylltär med beslutetväntaatt om
vite till dess den persondataansvarige fått möjlighet sig, bör in-att yttra
spektionen dock få fatta tillfälligt beslut vite. Det tillfälligaett beslutetom
bör i sådana fall prövas yttrandetiden har gåttnär och det finnsutom ett

fullständigt underlag.mera
Allmänna bestämmelser vite finns i lagen 1985:206 viten. Avom om
fjärde2 § stycket i den lagen framgår vitesföreläggande skallatt delgesett

adressaten. Enligt vår mening bör i fråga delgivningen gällaom samma
regler för delgivning stämning i tvistemål, 33 kap.som ett 6§av en se
andra stycket rättegångsbalken. Delgivning enligt l2§ delgivningslagen
1970:428, innebär delgivningshandlingen lämnasatt till någonsom

fysisk den söks förän delgivning, bör således fåannan person använ-som
das bara under förutsättning den persondataansvarige har avvikitatt eller
håller sig påundan något sätt.annat

Av lagen viten framgår frågan utdömande förelagtatt viteom ettom av
länsrättenprövas i Stockholm på ansökan Datainspektionen,av av som

får anlita biträde polismyndighet det nödvändigtär med hänsyn tillav om
utredningen.
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ända-skall dömasinteviteframgår vidare ut,viten attlagen omAv om
tordeprinciperallmännabetydelse. Avsinförloratharmed vitetmålet

vitesföre-meddelatåterkallaskallDatainspektionen ettföljadessutom att
ho-krävsvadgjortpersondataansvarige hardensåläggande avsomsnart

påpersonuppgifterbehandlavite annatvidförbudEtteller henne. attnom
dendesstillgälla baraalltsåkommerdemlagra att per-än attsätt genom

förbudet.föranleddeförsummelsedenbotatsondataansvarige har som
läns-ansöka hoskunnaskallDatainspektionenocksåföreslårVi att

påbehandlatsharpersonuppgiftersådanaStockholmi att somrätten om
användaskanmöjligheten närutplånas. Den t.ex.skallolagligt sättett

persondataansvarigedenbehandlatspersonuppgifter har trots attkänsliga
i sakensliggeruppgifter.sådana Detbehandlahaftalls harinte rätt na-att

personuppgifter börutplånandeansökamöjligheten an-att avatt omtur
möjligtåtgärderandra ärdet inte attfall däri sådanavändas bara genom

föreslårVigäller.reglermed deuppgifternabehandlingenförena somav
utplånande,beslutafårdomstolen interegeluttryckligockså att omomen
utplånandebestämmelserföreslagnaoskäligt. Dessaskulledet omvaraom

förverkandei dagfinnsreglerdekan person-avsägas motsvara omsom
avsnittiberörtsutplånas harpersonuppgifterInnebördenregister. attav

i denbestämmelsernaframgåri avsnitt 9.4anförsvad attAv12.8.2.5. som
be-ocharkiverarmyndighethindrarintepersondatalagen attföreslagna en

handarkivmaterialuppgifter eller tasallmänna attsina en ar-avomvarar
kivmyndighet.

personalochledamötertillsynsmyndighetensskallEG-direktivetEnligt
tillgångfåttde harinformationförtroligbeträffandetystnadspliktha som

till-vidanställningenefter detskall gällatystnadsplikten även atttill. Den
upphört.harsynsmyndigheten

sekretessdenbestämmelserfinnssekretesslagen§kap. 69 somI om
ellerpersonligaenskildsuppgifterforDatainspektionengäller hos om
ellertillståndärendengäller iSekretessenförhållanden.ekonomiska om

ärendenoch iDatainspektionen,påankommerenligt lagtillsyn, somsom
kandetkonvention,Europarådets atti antasbiståndsådant omavsessom

ellerskadalidereller hennestår honom näranågonellerenskildeden som
förhållandenregistreradsUppgifteravslöjas.uppgifterna om enommen

förmassmediertilllämnainspektionen intepå utfår tjänstemännen ens
sekretesslagenkap. 6 §sekretesslagen. Av 1kap. §16 lpublicering

elleranställningefter det ettgällerSekretessen även attföljer upp-enatt
upphört.harDatainspektionenhosdrag
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Bestämmelserna i sekretesslagen får sådanautgöra regleranses om
tystnadsplikt i direktivet. I ärende anmälan enligt densom fore-avses om
slagna lagen torde det inte förekomma några sådana uppgifter bör sek-som
retessbeläggas.

Överklagande12.14.2

Enligt artikel 28.3 sista stycket i EG-direktivet skall beslut till-ett av
synsmyndigheten har gått kunna överklagas tillpart emot domstol.som en

I dag gäller enligt datalagen Datainspektionens beslutatt överklagas
hos länsrätten. När statlig myndighet registeransvarig,är skallen annan
dock beslutet i stället överklagas till regeringen. I dag har vidare Justitie-
kanslern överklagarätt Datainspektionensatt beslut för till all-att ta vara

intressen.männa
Enligt vår mening bör Datainspektionens beslut enligt den föreslagna

persondatalagen i fråga generella föreskrifteränannat kunnaom över-- —
klagas hos allmän förvaltningsdomstol, dvs. länsrätt. För överklagande av
länsrättens domar och beslut till kammarrätten bör det krävas prövnings-
tillstånd.

förefallerDet i och för sig ändamålsenligt regeringen och inteatt en-
oberoende domstol får hantera den osämja kan uppkomma mellansom—

olika skepnader i formstatens myndigheter. Eftersom EG-direktivetav
tydligt beslut tillsynsmyndighetenatt går någonanger av partsom emot
skall kunna överklagas till domstol, har vi emellertid inte någon möj-sett
lighet behålla regeln regeringenatt skall slita internaatt statliga tvister.om
Om tillrätten personlig integritet vid behandling personuppgifter så-av -

enligt EG-direktivet uppfattas grundläggandesom mänskligsom en-
rättighet, det ocksåär naturligt det oberoendeär domstolatt och inteen ett
verkställande politiskt skyddar rättighetenytterst ochorgan görsom en
avvägning mellan den rättigheten och andra motstridiga grundläggande
mänskliga rättigheter.

Justitiekanslern har sällan funnit anledning bakgrund deatt mot av-
intressen han skall till överklaga Datainspektionensta beslut, ochvara -
Justitiekanslern det inte finns något egentligtatt behov ianser attav en ny
persondatalag in sådan möjlighet tillta överklagande finns i dag.en som
Vi har därför i vårt förslag inte heller tagit med någon möjlighet för
Justitiekanslern överklaga Datainspektionensatt beslut.
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organisationfinansiering ochDatainspektionens12.14.3

dagiFinansieringenI2.14.3.1

miljonerungefär 23verksamhethelaDatainspektionenskostarårUnder ett
harInspektionen ävenanställda.ungefär 40finnsinspektionenVidkronor.

uppdrag,vårtomfattas t.ex.direktsådana av-uppgifterandra än avsom
andradessaFråninkassoverksamhet.ochkreditupplysnings- upp-seende

följande.detigifter bortses
statsbudge-direktintefinansieras öververksamhetDatainspektionens

avgifterdelslicensavgift,årligdelsinspektionenfårstället uttaI enten.
ärenden.337 Somandraochtillståndsärenden exem-handläggningenför av

årkr410licensavgiftbetalamåstekommittévår peromkanpel nämnas att
brevadresseraforanvänds främst attpersonregisterdetfå haför somatt

be-dessutom attKommittén tvungenkommittén.iingårdemtill varsom
informationfå läggaforkrhandläggningsavgift 620 utatt omtala omen
påhemsida Internet.vår s.k.kommitténingår ipå dem somnamnen

registeranmälda00050drygtförlicensavgifternauppgårårUnder ett
omkringtillhandläggningsavgiftemaochkronormiljoneromkring 22till

Datainspek-kronormiljonercirka 23desammanlagtdvs.kronor,miljon1
årligen.kostarverksamhettionens

statligabetalashandläggningsavgifternafjärdedel avUngefär aven
myndigheter.

sek-offentligadenbetalaslicensavgifternaomkring 6 avprocentBara av
li-totaladeungefär 1,5bara procentbetalarmyndigheterStatliga avtorn.

censavgifterna.
licenserAntal

829myndigheterStatliga
1832Kommuner
203Landsting

41Kommunalförbund
41051Övriga sektornprivatadendvs.
66654Totalt

kronormiljonerungefär 1,5uppskattningsvis perinspektionenkostarDet
licensavgifterna.indrivaår att

verksamhet.Datainspektionens337 föravgifter1982:481förordningenSe om
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Datalagsutredningen uppskattade bara omkring 10att alla li-procent av
censpliktiga register anmäldes till Datainspektionen. Det skulle något-
tillspetsat kunna innebärasägas laglydig minoritetatt betalar för in-en-
spektionens arbete med bl.a. söka på denatt rätt majoritet utnyttjarsom
personregister i det fördolda.

12. 14. 2 Våra överväganden

EG-direktivet kräver det tillsynsmyndighetatt utses med vissa uppgifteren
och befogenheter. Direktivet hindrar dock inte den utsedda myndighe-att

har andraäven uppgifterten och befogenheter. Däremot torde det vara
nödvändigt varje utsedd tillsynsmyndighetatt inom sitt verksamhetsom-
råde har alla de befogenheter och uppgifter krävs enligt direktivet.som

harDet i Sverige under årens lopp förts fram olika förslag föraattom
Datainspektionensöver uppgifter på andra myndigheter, och flera lös-

ningar kan iövervägas detta hänseende, sammanslagningt.ex. meden
exempelvis Riksarkivet, Finansinspektionen eller Konsumentverket. våraI
utredningsdirektiv docknämns inte särskilt frågan Datainspektionensom
organisation. Vi har för del funnit anledning utgå frånegen att Datain-att
spektionen bör finnas kvar fristående myndighet och densom en att myn-
digheten inte bör ha utpräglad ombudsmannafunktion.en

Med det föreslagna blir Datainspektionensystemet huvuduppgifter:
Information och rådgivning i persondataskyddsfrågor0 i allmänhet och
tillämpningen persondatalagen med anknytande författningarav i
synnerhet.
Tillsyn.0
Utarbetande föreskrifter.0 av

Uppgifterna för Datainspektionen med det föreslagna fårsystemet anses
krävande och kvalificerade de uppgiftermera än inspektionen utför i dag.

En utökad tillsynsverksamhet och i fall inledningsvisvart omfattandeen
föreskriftsverksamhet ställer andra och krav påstörre personalen och or-
ganisationen verksamhetän till del går på hanteringstoren enligtutsom
utarbetade mallar inkomna ansökningar.av

För myndighet med tillsynsansvar finnsen regel inte någonsom natur-
lig beträffandeövre gräns behov personal och övriga myndig-av resurser;
heten har i allmänhet inga svårigheter med allagöraatt de denav pengar
får på tillsynsverksamhet. måsteDet därför politiskgöras bedömningen av
vilka bör tilldelas myndigheten, varvidresurser myndighetensom givetvis
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nivå pårimligupprätthållakunnaförtillräckliga attfåmåste enresurser
ungefärpersonalstyrkabörmeningvårEnligt nuva-verksamheten. aven

förut-rimligaDatainspektionenomkring 40storlekrande gepersoner --
Däremotföreslagnadetmed systemet.uppgifternaklarasättningar att

förhöjspersonalenkompetensnivån hos motsvaraattkrävasdettorde att
innebär.föreslagnadet systemetökade kravde som

verk-Datainspektionensförkostnadernasåledes intekan attantasDet
inledningsvisfalliskullepersondatalagmed vartenlighetisamhet nyen -

såställetitorde attDetmed dagensmindre system.bli varakunna än-
iökadenågotpåkravställeruppgifterförändrade resurserinspektionens

tillsyns-intensifieradedenklaraförkompetenshöjning attbl.a.form avav
informa-utvidgadedeochföreskriftsgivningenökadedenverksamheten,

tionsbehoven.
börverksamhetDatainspektionensinställningprincipiella är attVår

behandlardenämligenkostnaderna,förorsakarde sombekostas avsomav
personuppgifter.

frånlicensavgifterhuvudsakligeni dagfinansierasDatainspektionen av
till-inspektionen. Dettillsiganmältharregisteransvariga nyaprivata som
börlängredet inteinnebär12.12avsnittföreslår se attvisynssystem som

personda-dedelbetydandeellerallaregistreringnågon avfinnas enensav
vilkafrånintesåledeskan vetaMed det entaansvariga. systemet mannya

dåhurFråganverksamhet. ärDatainspektionensför manavgift kan uttas
olikaVi har övervägtverksamhet.inspektionensfinansieraskall kunna

problemet.på detlösningar
självstän-DatainspektionenskalltillsynssystemetföreslagnadetMed

tordeske.skall Detinspektionpersondataansvarigavilkahosväljadigt ut/
någotinvändningarprincipiella mot attavgöranderiktasdärför kunna

1 Datain-persondataansvarigafrån debaratillsynsavgift somslags uttas
DatainspektionenfinansieringsskälAttväljersjälv enspektionen geut. av
persondataansvarigatalanföramed motombudsmannafunktion rätt att

lik-skadestånd ellerallmäntlagenföreslagnaden ettbryter mot omsom
inspektio-tillintegritetsskadadetill deinte utanbetalasskallnande, som

olämpligt.ocksåförefallerstatskassan,ellernen
avgif-kunnautsträckningi viss utför sig taochbör iDatainspektionen

inspektionen,har begärt t.ex.enskildaprestationerför vissa avsomter
rådgivningkvalificeradkurser,informationsmaterial,skrifter,avgift för

långapådock intetordeavgifterSådanakonferenser.vidmedverkanoch
inspektionsverksamheten.finansieraförtillräcka attvägar
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kanDet i och för sig tyckas naturligt Datainspektionensatt verksamhet
för skydda den personliga integritetenatt i samhället finansieras med
skattemedel. Dagens ansträngda budgetläge dockgör det inte framståratt

helt realistiskt föra fram sådan lösningattsom kunna peka påutanen att
från vilka budgetposter komma.338skulle kunnapengarna

Datainspektionens Verksamhet skulle kunna finansieras detattgenom
införs särskild avgift. Den avgiften borde i så fall utgåen något som
brukar ha med behandling personuppgifter göra, datoreratt ellerav t.ex.
medier for lagring signaler.339digitala Avgiften borde effektivitets-av av
skäl betalas ganska hanterligtett antal skattesubjekt harav möjlighetsom

föra kostnaden vidare flera.att Avgiften kunde dock inte från baratas ut
persondataansvariga, eftersom i sådant fall skulle behöva registreraman
dessa, vilket enligt vår mening bör undvika. En nackdelman med en
avgift föreslagen kostnadernaär forart administreraattav avgiftenatt
torde bli i förhållande till de jämförelsevisstora obetydliga belopp som
behöver tas ut.

Var och de angivna finansieringsmöjligheterna sålundaen av för-är
enad med betydande nackdelar. Den minst dåliga förefaller allttrots vara

Datainspektionensatt verksamhet finansieras budgeten.över Vi har
emellertid inte tillräcklig överblick för kunna föreslå vilka budgetposteratt

i stället skulle kunna minskas. Frågan torde därförsom få lösas under den
fortsatta beredningen våra förslag i regeringskansliet.av

338 Jämför också dir. 1994:23.
339 Jämför, beträffande färskt förslagett civilrättslig ersättning rörande anord-om

ningar för ljud- och bildupptagningar, Ds 1996:61.
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ÖvergångsbestämmelserochIkraftträdande12.15

samtidigtjanuari 1999,kraft denträda i lbörpersondatalagenDen nya
pågår då börbehandlingarföreslår.vi Förgrundlagsändringardemed som

Vissa be-oktober 2001.först den 1tillämpasbörjalagendock den nya
pågåendetillämpasemellertid intebörlagendenstämmelser i ma-nya

be-oktober 2007. Dessaförrän den lpersonuppgifterbehandlingnuell av
personuppgif-pågående lagringpåtillämpashellerintebörstämmelser av

på någotbehandlasbörjaruppgifternaforskning förränhistoriskförter
sätt.annat

EG-direktivet12.15.

reglerdirektivetsbestämmelserfinns närEG-direktivetiartikel 32I om
nationelladenochlagstiftningennationella närdeninförda iskall omvara

iberörtsharBestämmelserna närmaretillämpas.börjamåstelagstiftningen
avsnitt 3.20.

offentliggörs,EG-direktivetinförförfattningarsvenskadeNär som
Bestämmel-till direktivet.hänvisningåtföljasinnehålla ellerdeskall enav

författningssamlingsförordningeni 18a§Sverigefinns idettaser om
detinomSverigeinförs i1976:725.340 lagstiftningtill denTexten som
tillöverlämnasvidareskallEG-direktivetomfattasområde avsom

infor-avseenden lämnaandraockså i vissamåsteSverigekommissionen.
genomförandelagstiftningenkommissionentillanmälanellermation om

före-måste dessutomSverigeoch 26.3. utse25.3artikel 8.6, ensem.m.,
Datain-ochartikelenligt 31,bildasskallkommittétill denträdare som
bildatsarbetsgrupptill denföreträdarehaftharspektionen somatt utse en

Datain-redantidigarehar, nämnts, utsettSverigeartikel 29.enligt som
tillsynsmyndighet.tillspektionen

måstedirektivetinförförfattningardeföljerEG-direktivetAv att som
behandlingaroktober 1998. Deden 24måndagenkraftträda i somsenast

ibestämmelseruppfylla allamåsteikraftträdandetefterpåbörjas genast
genomförandelagstiftningen.

340 ff.221996:4Statsrådsberedningens PMJämför också s.
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Genomfdrandelagstifiningen behöver inte tillämpas på sådana behand-
lingar redan pågår lagstiftningen träder kraft förrännär inomisom tre
efter ikraftträdandet.

Bestämmelserna i artikel 6-8 i EG-direktivet dvs. de bestämmelser-
grundläggande krav all behandling personuppgifter ochom närav om

sådan behandling tillåten berörtsär i avsnitt 12.4 och 12.5 behöversom -
dock inte tillämpas förrän onsdagen den oktober24 på2007 sådanasenast
uppgifter redan finns manuellai genomförandelagstift-register närsom

träder kraft. Sverige måsteningen i emellertid i sådant fall den registre-ge
rade på begäran särskilträtt han eller honatt när fåutövar till-rätten att-
gång till uppgifterna få rättelse, utplånande eller blockering uppgifterav-

ofullständiga, felaktiga ellerär lagrade på inte förenligtsättett ärsom som
med de legitima ändamål den persondataansvarige vill uppnå.som

Sverige får vidare föreskriva de nämnda bestämmelserna iatt arti-nyss
kel i6-8 EG-direktivet inte behöver tillämpas på uppgifter bara beva-som

för historisk forskning. sådant fallI måste det i Sverige dock ocksåras
finnas lämpliga skyddsåtgärder.

12.15.2 Våra överväganden

12. 15. 1 Dagen för ikraftträdandet

svenskaDen lagstiftning inför EG-direktivet skall enligt direktivetsom
träda i kraft den 24 oktober 1998.senast

Trots den nuvarande datalagen så föråldradatt den iär och för sigatt
bör så möjligt,ersättas vi det finns betydandesnart fördelarattsom anser
med den föreslagna persondatalagen träder i kraftatt samtidigt desom
grundlagsändringar och övriga följdändringar föreslår; de författ-som
ningsförslag vi lämnar kan enhet. Av konstitutionella ochsom ses som en
praktiska skäl bör grundlagsändringama träda i kraft den januari1 1999.
Vi det Sveriges åtagandenatt bordetrots EU möj-anser gentemot vara- -
ligt låta också den föreslagna persondatalagen,att jämte anknytande för-
fattningsändringar, träda i kraft den dagen. kan förDet övrigt behövas
ganska tid för alla berörda sig ingott i detsättaatt förom systemetnya
persondataskydd.

Vi föreslår således den persondatalagen skall trädaatt i kraft den lnya
januari 1999.
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ikraftträdandetpågår vidBehandling12. 15.2.2 som

nuvarande datala-denbör såledespersondatalagen ersättaföreslagnaDen
personuppgifter automatiskBehandlingjanuari 1999.den 1 avgen per -

vadi enlighet medtillfället bör dockpågår vid detmanuelleller som --
inågra bestämmelseromfattasEG-direktivet intetillåtet enligtär avsom -

får behand-Dessförinnanden oktober 2001.förrän 1lagenden föreslagna
Därmed fårdatalagen.reglerasfall alltjämtförekommandelingen i per-av

sin behandlingförrespitbehövligsondataansvariga att av per-anpassaen
också på grundinnebärbestämmelserna. Dettatill desonuppgifter nya —

såväl denlagstiftningavvikandeföreträde förbestämmelseden somomav
innehåller sepersondatalagenföreslagnadendatalagennuvarande som

tilläm-inte kommerpersondatalagenföreslagnadenavsnitt 8.2.2 attatt-
behandling enligtpå sådanoktober 2001förrän den 1subsidiärtpas ens

Därmed finnsjanuaripågår den 1999.lregisterförfattningarsärskilda som
EG-direktivet.tillregisterförfattningarnasärskildadedet tid att anpassa

be-med enEG-direktivet vadframgår inte närmareDet avsessomav
kraft. Omträder ilagstiftningenpågårredanhandling när person-som

lag-debehandlasbaranyårsaftonen 1998midnattuppgifter vid attgenom
skallden lagentolkning kunnamedskulle sägasnäv att nyaenmanras,

behandlamedarbetetpå måndagsmorgonenredan närbörja tillämpas att
ändringar ochsökningar,på andrauppgifterna sätt t.ex. genom—

börvår meningåterupptas. Enligtellerpåbörjaskompletteringar man—
behand-serievältolkning.betydligt vidare Haranvändadock kunna enen

fort-behandlingsserien kunnabör denikraftträdandet,förepåbörjatslingar
baraoktober 2001,till denända 1den lagenoberörd trots attsätta nyaav

Påikraftträdandet.utförts föreinsamlingbehandlingviss t.ex.typ av --
persondataansvarig inombör kunnamotsvarande närsätt resonera enman

januariden 1999,påbörjats före lbehandlingar,serieför somenramen
varit registre-inte tidigareuppgifterregistrerardärefter personer somom

kriminalregister.tillförsbrottslingaruppgifterrade, ettnärt.ex. om nya
underdetövergångsordningenföreslagnaden ärkonsekvens attEn av

aktöreraktörer.för olika Förregelsystemgälla skildakommatid kan atten
meddelatsharoch villkortillståndgäller deregisterbefintligamed som

tillstånd ochsådanaoberoendekanmedan aktörerdatalagen,enligt avnya
lagstift-föreslagnamed deni enlighetregistervillkor inrätta nyanya

Även kan gi-datalagenreglerasregisterhardenningen. ett avsomsom
då kommerregisterheltikraftträdandet byggaeftervetvis nyttett somupp

och i denlagstiftningen,föreslagnadenenbartregleras me-att nyaav
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ningen alla aktörer likställda.är Det kan emellertid inte helt uteslutas att
det kan finnas risk för konkurrensen kan vridasatt olikanär regel-snetten

i princip gäller för skilda aktörer verkarsystem på ochsom en samma
Sådanamarknad. problem har uppkommit förut regelsystemetnär ändrats,

och problemen har då i praxis hanterats konkurrensaspektemaattgenom
har beaktats vid utformningen registret.341villkoren för Vi förutsätterav

eventuella problem i detta hänseende kommeratt hanterasäven påattnu
motsvarande vid bedömningensätt, begärant.ex. ändrade villkorav en om
för befintligt register.ett

12. 15.2. 3 Manuell behandling pågår vid ikraftträdandesom

I Sverige har manuell behandling personuppgifter inte tidigare regleratsav
persondataskyddslagstiftningen. Detta talar starkt för den respit till iav att

oktober 2007 EG-direktivet medger för sådan behandling börsom utnytt-
jas.

bestämmelserDe i den föreslagna persondatalagen inför artikel 6-som
8 i EG-direktivet avsnitt 12.4 och 12.5 bör således börja tillämpasse- -
först den oktoberl på2007 sådan manuell behandling personuppgifterav

pågår den januaril 1999. Andra bestämmelser i den föreslagna lagen,som
bestämmelserna information till dent.ex. registrerade och rättelse,om om

bör dock tillämpas redan från den oktober1 2001 i enlighet med den över-
gångsbestämmelse tidigare berörts och gäller för allasom typersom av
behandlingar pågår vid ikraftträdandet.som

I föregåendenärmast avsnitt har berörts innebörden kravet be-attav
handlingen redan pågår den januaril 1999.

I 15.2. 4 Personuppgifter lagras för historisk forskningsom

Bestämmelserna i artikel i6-8 EG-direktivet avsnitt 12.4 och 12.5se— —
behöver inte tillämpas på personuppgifter bara bevaras för historisksom
forskning, det finns lämpliga skyddsåtgärder. Detta undantag tordeom en-
bart gälla så länge personuppgifterna bara lagras bevaras för framti-att i

341 Se särskilt Ärendetregeringsbeslut 1996-10-03, dnr Ju 93-2947. gällde registre-
ring uppgifter i privatägt telebolags kundregister.ett Rege-av om personnummer
ringen beaktade sådant bolag sedan tidigarestatsägt opåtalatatt ett hade registrerat
sådana uppgifter i sitt kundregister och uttalade bl.a.: Det viktär största attav
myndigheternas rättstillämpning inte medför snedvridning konkurrensenen av
mellan företag inom bransch.samma
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påbörjassedanforskningenforskning.historisk Närföranvändasden av-
uppgifternabehandlingmåste denuppgifterna,lagradeseende de somav

artikel ii 6-8bestämmelsernaförenlig medinnebär ävenforskningen vara
uttryckliga special-deskulle innebäratolkningEG-direktivet; attannanen

ändamålvetenskapligaochhistoriskabehandling förförartikelreglerna i 6
överflödiga.vore

föreslagnai denbestämmelserså deuttryckassagda kanDet att per-nu
tillämpas be-EG-direktivet behöverartikel iinför 6-8sondatalagen som
för historiskikraftträdandet lagrasvidpersonuppgifterträffande som

på någotbehandlas Enbörjaruppgifterna sätt.först annatforskning när
Sådan lagringinföras.innebörden bördenövergångsbestämmelse somav

Övergångsbe-Därför bördatalagen.reglerasdagdock ikanhär avavses
datalagenbestämmelser ideregelmedkompletterasstämmelsen attomen

de be-gälla till dessEG-direktivet skalliartikel 6-8 nyamotsvararsom
behandlingenden aktuellaOmtillämpas.börjaskallstämmelsema om-

berörts,tidigareÖvergångsbestämmelsertvådenågonfattas somavav
dock denjanuari börpågick den 1999,1uppgifternalagringendvs. avom

tillämpa demedlängst respitinnebärgällaövergångsbestämmelse attsom
persondatalagen.föreslagnadenibestämmelsernanya

föreslås i denbehandlingvidsäkerhetenbestämmelserDe nyasomom
sekretessbe-med detillsammansfår,12.10avsnittpersondatalagen se

skyddsåtgärderlämpligasådanagälla,stämmelser kan utgöraansessom
i EG-direktivet.som avses

övergångsfågor12. 15. 5 Vissa övriga

tidigarebehandlingbeträffandelagen träder i kraftdenNär somennya
Datainspek-föreskriftertillstånd ochdatalagen, bör deomfattades somav

verkanförlora sinmeddelat i det aktuella fallethationen kan peranses
ikraftträdandedagen.

inte habörregisteransvarig gjort enligt datalagenanmälanDen som en
mån så-måste således, i denlagen; anmälanenligt denverkannågon nya

andradelvisbl.a. eftersomden lagen,behövs enligtalls görasdan nya om,
förenklaenligt den lagen.anmälan För över-krävs iuppgifter attnyaen

enligt denföreskrivas anmälanbör dockdetgången till attsystemet ennya
ikraftträdandet.förekanlagen görasnya

tillbaka.betalaslicensavgifter bör inteNågra
ställsuppfyller kravderegistreradefrån densamtyckeEtt en-somsom

träddelämnats innan lagensamtycketgällabörlagenligt den även omnya
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Återkallasi kraft för den aktuella behandlingen. samtycket före ikraftträ-
dandet, bör återkallelsen få verkningar enligt den lagen efter ikraftträ-nya
dandet.

denHar persondataansvarige före ikraftträdandet offentliggjort en
uppgift sådant persondataombud i denatt ett lagenom som ut-avses nya

bör det offentliggörandet medföra verkningarsetts, enligt den lagennya
redan från ikraftträdandet se avsnitt 12.12.2.4. denI förteckning be-över
handlingar genomförs bör persondataombudet vid ikraftträdandetsom ta

alla de behandlingar pågår då.upp som
Bestämmelserna i den lagen skriftligt avtal mellan dennya om person-

dataansvarige och persondatabiträde bör gällaett avtal träffatsäven som
före ikraftträdandet, det avtalet uppfyller bestämmelserna i denom nya
lagen.

Den lagen bör inte omfatta s.k. automatiserade beslut harnya som
fattats före ikraftträdandet.

Bestämmelserna i den lagen den persondataansvarige själv-attnya om
skall lämna information till den registrerademant uppgifternanär samlas

frånin denne eller hämtas in från något håll bör gälla bara beträffan-annat
de uppgifter insamlas eller inhämtas efter ikraftträdandet.som

begäranEn registerutdrag enligt § datalagen10 kommit in föreom som
ikraftträdandet inte expedierats före ikraftträdandet börmen som anses

sådan ansökan information i den lagen. Denvara en om som avses nya
persondataansvarige bör således lämna information efter ikraftträdandet

begäran ansökan kom in dessförinnan.trots att
Om registrerad före ikraftträdandet har anmält han eller honatten mot-

sig behandling för direktsätter marknadsföring på det krävs enligtsätt som
den lagen, bör anmälan få verkningar enligt den lagen från ikraft-nya nya
trädandet.

bör, påDet det brukligt vidsätt införandetär ändrade skade-som av
ståndsbestämmelser, föreskrivas den lagens bestämmelseratt ska-nya om
destånd bara skall tillämpas den omständighet yrkandet hänför sigom som
till har inträffat efter ikraftträdandet; i fall skall bestämmelserna i da-annat
talagen tillämpas.

bör härDet avslutningsvis åter igen betonas de särskilda registerför-att
fattningama inte omfattas vårt uppdrag, dessa författningarattav men
måste och tillöver den föreslagna persondatalagen och EG-ses anpassas
direktivet den oktober1 Skulle2001. sådansenast anpassning tillper en
någon del inte hinnas med till dess, bör det ändring våragenom en av—
föreslagna Övergångsbestämmelser föreskrivas behandlingenatt av per--
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skall regle-alltjämtregisterförfattningamaaktuelladeenligtsonuppgifter
datalagen.gamladenras av





459SOU 1997: 39

böri datalagenRegler13 som

till andra lagarflyttas

dokumentationsskyldighet för myndigheter § bör14vissRegeln om
dataintrång §regeln straff för 21sekretesslagen,kap.tillflyttas 15 om

adressregistretdet statliga ochoch reglernabrottsbalkentill om person-
registerförfattning.särskild§§ till26-28 en ny

Inledning13.1

ingå ibörhar vi bestämmelserföregående redogjort för vilkadetI ensom
deoch ersätterpersondatalag. föreslagna bestämmelsernaDe motsvararny

datalagendatalagen. I§§regler i dag finns i och 22-251-13, 15-20som
sådant omedelbartinte harfinns emellertid också andra reglervissa ettsom

persondatalag.ifinnasbörsamband demed persondataskyddet att en ny
gäller reglernaDet om

användermyndigheterförviss dok.umentationsskyldighet automa-som0
ärendehandläggning 14 §,tisk databehandling vid

och§straff dataintrång 21för0
§§.adressregistret 26-28ochdet statliga0 person-

lagstiftning.tillförasregler börDessa över annan

Dokumentationsskyldighet13.2

fördokumentationsskyldighetregel vissfinnsdatalagen14§I en om
ärendemål ellermyndighet för handläggningenmyndigheter. Om aven

databehandling, skallupptagning för automatisksiganvänder upptag-av
intemålet i läsbar form,handlingarna i eller ärendettillförasningen om

föranledersärskilda skäl annat.
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Datalagsutredningen ansåg regel sådan innebörd fåratt en av anses
höra datalag.342hemma i kap. sekretesslagen15 iän IT-utred-mera en ny
ningen ansåg å sin sida visserligen regeln borde upphävas såsomatt över-
flödig, anförde samtidigt upphävande borde kombinerasatt medettmen

inf0rmationsinsatser.343betydande
Vi för del det bäst behålla uttryckligär regelatt attanser egen en av nu

avsedd innebörd; därmed slipper bl.a. lägga ned på infor-attman pengar
borttagande inte innebär någon saklig ändring.att ett Vimera om anser

vidare i likhet med Datalagsutredningen regeln bör placeras i 15 kap.att
sekretesslagen.

I avsnitt berörs21.4.3 våra förslag rörandenärmare reglerna i kap.15
sekretesslagen, inklusive den aktuella regeln.nu

13.3 dataintrångStraff för

I 21 § datalagen finns bestämmelse straff for dataintrång. Da-en om
tastraffrättsutredningen har redan föreslagit den bestämmelsen försatt över

brottsbalken.344till Vi instämmer i det förslaget.

13.4 Det statliga och adressregistretperson-

I 26-28 datalagen§§ finns bestämmelser det statliga ochom person-
adressregistret SPAR. bestämmelserDessa kan -tillsammans med en an-
knytande Förordning i särskildämnet sägas registerförfattningutgöra en-

har tagits in i den i övrigt generella datalagen.som
Enligt vår mening bör de aktuella bestämmelserna brytas denutnu ur

generella persondataskyddslagstiftningen och placeras i särskild regis-en
terförfattning. bakgrundMot alla särskilda registerförfattningar tordeattav
behöva fore ikraftträdandetöver persondatalag ochses attav en ny en

dessa författningaröversyn inte kan ingå vårti uppdrag se avsnittav anses
8.2.1, lämnar vi inte något utarbetat förslag till särskild registerforfattning
for SPAR, lika litet till andra registerförfattningar. Eftersom det ärsom

342 SeSOU1993:10s.468.
343 se sou 1996:40 264.s.
344 se sou 1992:110, särskilt 182 ff. Frågan bereds for närvarande inom Justitie-s.

departementet.
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vi emellertiddatalagen haringår ibestämmelser ansettfråga som nuom
EG-direkti-ochförhållandet mellan SPARpåsynpunkterböra lämnaoss

vet.
tidigtsig redantilldrogdatalagentillämpningenpraktiskaVid den av

uppmärksamhet. Datala-särskildbefolkningsregisters.k.förekomsten av
tillåtlighetensärskiltreglerade intelydelseursprungligai dess re-avgen

delarriket ellerinom helabefolkningendelargister storaupptar avavsom
denoch iakttogfrån början restriktivemellertidDatainspektionendet. var

borde ha flerföretag,ellermyndighetsigingen,principen ettatt envare
ändamål.med registretsöverensstämdevadregistrerade än sompersoner

endastinnebardelorganisationemas synsättetoch attföretagensFör per-
frivilligtellermedlemmaranställda ellerkunder,redan somvarsoner som

besvärsärendeiregeringenSedanregistreras.fickregistrering ettmedgett
föremål för lag-fråganpraxis blevdåvarandeDatainspektionensunderkänt

fördespersonregisteringaståndpunktenintogRiksdagenstiftning. att som
fy-andrainnehålla uppgifterfådatabehandling bordeautomatiskmed om

organisationemasellermyndigheternassvaradesiska än motsompersoner
naturligt ställaansågsverksamhetsområden. Deteller attarbetsuppgifter

verksamhet saknarvissbedriverdenpresumtionenden att an-ensomupp
debetydande antal äralla ellerregistreraledning ettatt personer somav

vidare,område.visst Detriket eller ettattbosatta inom antogsett om
registeraktualisering,för personnummersätt-personregisterstatligtcentralt

så skulle vissainrättades,urvalsdragningochpersonnummerkontrollning,
innehåll.till sittinskränkaskunnaobehövliga ellerblibefolkningsregister

ochår inrättande SPAR1976beslötRiksdagen antog para-en nyav
paragrafdennalydelsennuvarandeEnligt deni datalagen.graf, 3 ava

med-omfattar andrapersonregisteroch föra äntillstånd inrättafår att som
registeransvarige ellerdenkunder hosanställda ellerlemmar, personer

endastmeddelasanknytning till dennejämställddärmedhar omannansom
år iförst 1980,vidare, dockinfördesdatalagenföreligger. Isärskilda skäl

SPAR.bestämmelsersärskilda26-28 §§ om
huvud-SPAR-nämndenadressregistemämnd ärochStatens person-

marknadsföringochDriftmyndighet för SPAR.registeransvarigochman
fårInfodata AB. SPARnärvarande Sema GroupförskötsSPAR an-avav
hämtasiUppgifterna SPARmyndigheter.såväl enskildavändas somav

avgiftsbelagt.Utlämnande från SPARregister. ärskatteförvaltningensfrån
närvarande hurför1996:06FiGrunddatabasutredningen överväger
skall förbättrasoch kvalitetservicetillgänglighet,centrala databasersvissa

min-kostnadersamhälletseffektiviseras,uppgiftslämnandetsamtidigt som
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skas och integritets- och säkerhetsaspekter beaktas. Uppdraget omfattar
bl.a. SPAR.

SPAR komNär till ansågs särskilt register för det breda tillhanda-ett
hållandet bäst från integritetssynpunkt. Huruvida detta fortfarande ärvara
den bästa lösningen torde Grunddatabasutredningen komma ställningatt ta
till. Alltjämt dock gälla det från integritetssynpunkt inte tordeattsynes

önskvärt flertal personregister totalbefolkningenatt ett kommerövervara
stånd.till SPAR därjämte fungera väl och tillgodose de behovsynes som

finns.
Tidigare torde det inte ha funnits skäl frukta tillkomsten privataatt av

totalbefolkningen.register Tekniska skäl har hindratöver sådan utveck-en
ling. VisserligenLäget kan elektroniskaär ett annat. registeruttagnu ur
inom det allmänna med tillämpning de ändrade regler vi föreslår förav
offentlighetsprincipen förhindras uttrycklig bestämmelse däromgenom en
i registerlag för ellerSPAR andra register inom det allmänna.stora En-en
ligt offentlighetsprincipen måste dock de allmänna uppgifter inte ärsom
sekretessbelagda lämnas på pappersmedier. Tekniken medger så-ut attnu
dana pappersbaserade uppgifter skannas påin elektroniska medier med på-
följd tanken på privata register totalbefolkningen inteatt längreöver är
opraktisk.

Tillkomsten elektroniska register totalbefolkningen kan därföröverav
bara förhindras i den mån EG-direktivet medger det. ändamålEtt enligt
artikel for insamling6 personuppgifter skulle kunna affärs-sägasav vara
verksamhet for tillhandahållande uppgifter eller adresst.ex.av namnom
rörande befolkningen i dess helhet till dem sådanahar behovsom av upp-
gifter.

Den bestämmelse skulle kunna grund för upprättandeutgörasom av
privata totalregister befolkningenöver offentligt sådant tordeett vara av-
allmänt intresse och därför kunna inrättas enligt punkten i artikel 7 äre -
punkten f i artikel, personuppgifter får behandlasattsamma som anger om
behandlingen nödvändig for ändamålär berättigaderör intressen hossom
den registeransvarige eller hos den eller de tredje till vilkamän uppgifterna
har lämnats sådana intressennär denut, utom uppvägs registrerades in-av

eller dennes grundläggande fri- och rättighetertressen kräver skyddsom
under artikel l.l som särskilt innefattar till privatliv.rätten

många europeiskaFör länder torde den omfattande svenska personregi-
framståstreringen främmande. sigDet älv det knappastsäger kanattsom

ha föresvävat direktivets upphovsmän direktivet skulle framtvingaatt ett
svenskt medgivande till antalet sådana register väsentligt utvidgas.att
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i sinmedlemsstaternadirektivet börtilli ingressenpunkt 22Enligt
genomföraförbestämmelserandraeller attlagstiftning antassomgenom

skallbehandlingvillkoren förde allmänna attdirektivet närmare enange
tillåter med-och 8med artiklarna 7jämfördartikel 5särskilttillåten;vara

särskilda vill-gäller,reglerallmännadelemsstatema oavsett angeatt, som
for de olikaområden ochsärskildapåuppgifterbehandlingenförkor av

i artikelbehandlasuppgifterkategorier somav
hän-artikel punkt f medenligtavvägning 7mening börvårEnligt en

antalet registerleda tillprivatlivet överskydd för attbehovettill avsyn
såbegränsasbefolkningsgrupperandraellertotalbefolkningen stora

eller de all-tillgodoses detkunnabehov börAllasmöjligt.mycket avsom
arbete.Grunddatabasutredningensresultatetblikanregistermänna avsom

upphandlingensamband medtillgodoses ikankonkurrensErforderlig av
röranderegisterlagVi förordar iregister.sådanafordriftansvariga att en

ochmed 3står samklangbestämmelser iinförsbefolkningsregister asom
förgällermed vadunderstryka i likhetvillVidatalagen. att,26-28 som

utlämnandehindrabestämmelser inte kansådananärvarande, person-av
offentlighetsprincipen.enligtuppgifter
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Offentlighetsprincipen14

Allmänt14.1

förhand-s.k.denoffentlighetsprincipen ärförformenursprungligaDen
tillbaka tillgåkanoffentlighet sägasformlingsoffentligheten. Denna av

tvis-rättsligaavgörandetdel iverksamtingsmenighetenden tid tognär av
Förhand-landsting.ochpå häradstingangelägenheterallmännaochter

andra§kap. 11uttryck i bl.a. 2tillkommerlingsoffentligheten numera
offentlig. Iskalldomstolvidförhandlingstårdetdärstycket RF att vara

försam-politiskabeslutandemed desammanträdenahuvudsak ävenär
meddelarfri-liksominformationsfrihetenochYttrande-offentliga.lingarna

ioffentlighetsprincipen. Detinslag iockså utgörabrukarheten somanses
emellertidoffentlighetsprincipen rätten att tamed ärförknippashandförsta

iVi kommerkap.utförligt i TF.2reglerashandlingarallmännadel somav
offentlighets-delbehandla dennauteslutandesammanhangdetta att av

principen.
vilkabestämmelseri TFhandlingsoffentlighetenBeträffande omges

till-därmedochallmännaskallhandlingarslag varaanses somsomav
skall till-handlingarsådanahuroffentlighetsinsyngängliga för samt om

grundläggande be-vidaredel dem. Därvilldenhandahållas ta gesavsom
handlingsoffentlighe-får ibegränsningarvilka görasstämmelser somom

ocksåsekretesslagen,ifinnsdettabestämmelserNärmare somten. om
reglerbl.a.kap.kompletterar TF,2bestämmelserinnehåller andra omsom

ochhandlingarallmännaregistrera attmyndigheternaförskyldighet att
arkivlagenallmänheten. Itillhandlingarallmännauppgifterlämna ut ur

myndigheternasbestämmelserfinnsförfattningaranknytandemed om
handlingar.allmännabevaraocharkiveraskyldigheter att
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14.2 Offentlighetsprincipens syften

Principen allmänna handlingars offentlighet har lång tradition i vårtom
land. Reglerna allmänna handlingars offentlighet har alltsedan 1766om

TF.345funnits i dåDen införda tryckfriheten syftade till tillgodose kra-att
på upplysning allmänna angelägenheter.vet detI sammanhangetom utgör

trycka och sprida myndigheternasrätten handlingaratt väsentligt inslag.ett
I demokratiskt samhälle, bygger påett medborgarna vissa val,att görsom

sådan information nödvändig.är En vidsträckt yttrande- och informations-
frihet grundvalama förutgör demokratiskt samhällsskick.etten av

Syftet med offentlighetsprincipen i nuvarande 2 kap. §l TFanges vara
främja fritt meningsutbyte ochatt allsidigett upplysning. Genom all-en

mänhetens insyn kan missförhållanden, felaktigheter eller ineffektivitet
uppdagas. Offentlighetsprincipen leder inte till åtgärdvarje vidtasatt som

myndighet blir föremål för insyn och kontroll, långt därifrån.av en Vet-
skapen allmänheten har möjlighet till insynatt emellertidär ägnadom att
förebygga felaktigheter och till grundlighet och omtanke i myndig-sporra
heternas verksamhet. Offentlighetsprincipen på dettasägs sätt garantera
effektivitet i förvaltningen. Vidare offentlighetsprincipensägs vara en
förklaring till korruption inom statsförvaltningenatt inte har fått något

fäste vårti land.nämnvärt
Principen brukar också framföras garanti för enskildas rättssä-som en

kerhet.346 Insynsrätten i myndigheternas handläggning ärenden skallav
motverka rättsövergrepp. Här spelar den svenska myndighetsstrukturen
också viktig roll. Myndigheterna har självständig roll, och ärendenen en
kan inte formlöst föras från myndighetöver tillen en annan, genom un-
derhandsdirektiv eller dylikt. följerHärav också beslut i utsträck-att stor
ning måste få skriftlig form och de regel kan ställasatt undersom en

överordnad myndighets Ävenöverklagande.347prövningannan, genom
övriga kontakter myndigheter emellan måste dokumenteras. Förekomsten

allmänt dokumenterade beslut,rent yttranden har betydelse förav storosv.
offentlighetsprincipen. Rätten del allmänna handlingaratt ta in-av vore

värd det inte i grunden fanns skyldighettet för myndigheternaom atten
framställa sådana.

345 För historisk beskrivning sou 1988:64 19-30.en se s.
346 SOU1975:22 87.s.
347 SOU1980:31s.l76.
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varjevisserligentillkommerhandlingarallmännadelRätten att ta av
informatio-massmediaviadet främstpraktikenimedborgare är sommen

delmeddelarfrihetenLiksom rättenallmänhet. utgörbred att tanår ennen
nyhetsinformationen.förhuvudkällomahandlingarallmänna en avav

offentlighetsprincipen finns ireglernatill varförförklaringenDetta är om
tryckfrihet.grundlag omen

på offent-pekaviktigtkan detvårt fortsatta att attFör vararesonemang
genomgåttårtiondena, harunder deframför alltlighetsprincipen, ensenare

allmänhetensyfte har varitgrundläggandePrincipens attförändring. ge
verksamhet.myndigheternas Nu-kontrollerai ochfå insynmöjlighet att
informationsför-syfteocksåoffentlighetsprincipenfyller ett sommera

tillgång tillrikligfinnsmyndigheternamening. Inomvidareisörjare en
påverksamheten ochoffentligadenförhållandena inombådeuppgifter om

bl.a.offentlighetsprincipen kanåberopaområdet. Genomdet privata att
uppgifterfå framm.fl.journalisterföretag,privataforskare, se-som man

kommersiella syften.förverksamheten,för denutnyttjadan kan t.ex.egna
grad kommiti allt högremediaföretagtill hardatabaser knutna attVia nät

förädlats förmyndigheter ochfrånhämtatsinformationtillhandahålla som
också föralltså betydelseOffentlighetsprincipen harsyften.skilda stor

förallmäntnäringslivetvissa delarochkulturen rentforskningen, samtav
samhälle.öppetett

informa-omfattandemånga myndighetersigNumera ägnar egenen
får dock ispridermyndighet självinformationtionsspridning. Den som en

myndig-frågorpå materiellaantingeninriktadförsta hand antas somvara
för med-skyldigheterförmåner ellerreglersig t.ex.heten ägnar omnya

Sådan informationverksamhet imyndighetenspåellerborgarna stort.
slagVerksamhet dettafå kritiska inslag.mycketantagligeninnehåller av

kap. krävahar enligt 2 TFmedborgarnadenaldrigkan rätt attersätta som
har sådansammanhangihandlingar. Settallmännafå del störreettatt ta av
seoffentliga insynenbetydelse för denändå äveninformationsspridning

15.6.avsnitt

Motstående intressen14.3

till allmännaundantagslös. hänsynAvkan inteOffentlighetsprincipen vara
eftertillkomnarad undantaggällerenskilda intressen äroch av-ensomen

bestämmelserGrundläggandemotstående intressen.vägning mellan om
brutitssekretessreglema hardetaljeradedemedanfinns i TFsekretess mer
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ochTF finns i sekretesslagen. Rätten delut allmännaatt taur numera av
handlingar får begränsas endast det påkallat hänsyn tillärom av

rikets säkerhet m.m.,
rikets centrala finanspolitik,
myndighets verksamhet för inspektion, kontroll eller tillsyn,annan
intresset förebygga eller beivra brott,att
det allmännas ekonomiska intresse,
skyddet för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden eller
intresset bevara djur- eller 2 kap.att växtart 2 § TF.

Sekretesslagen innehåller i särskilda kapitel bestämmelser närmaresom
omfattningen sekretessen. Vi kommer i vissa sammanhang in påanger av

frågor kring prövning sekretess inga övervägandengör detnärav men
gäller omfattningen sekretesskyddet sådant.av som

Offentlighetsprincipen ställs också särskilt i IT-sammanhang mot- -
önskemålet skydda den enskilde otillbörligt integritetsintrång.att mot Det
allmänna skall enligt RF den enskildesvärna privatliv och familjeliv
l kap. 2 §. kapitletI de grundläggande fri- och rättigheterna har vi-om
dare införts bestämmelse skydd för den enskildes personliga integri-en om

vid dataregistrering personuppgiftertet 2 kap. §3 2 RF. En vissst.av
begränsning offentlighetsinsynen har också, kommer framgåav attsom av
det följande, gjorts beträffande upptagningar ingår i personregistersom
2 kap. 3 § 2 TF.st.

tillRätten offentlighetsinsyn kan också föra med sig praktiska olägen-
heter för myndigheterna. Att tillgodose krav på utfående handlingar tarav
allmänna i anspråk. Behovet arbetsro hos myndigheterna kanresurser av
kanske därför också kolliderasägas med offentlighetsprincipen, dettamen

naturligtvis inte tillräckligautgör skäl för inskränkningar i den.

14.4 Nuvarande ordning

14.4.1 Allmänt

Offentlighetsprincipen för ochrätt hos myndigheter ochattger en var en
likställda del handlingar allmännata ochär inte före-organ ärav som som
mål för sekretess. Den grundläggande förutsättningen för handlingatt en
skall allmän den förvaras hosär myndighet.att Därutöver krävsvara atten
den inkommenär till elleratt upprättad hos myndigheten kap.2anse som
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handlingennödvändigt rörintedäremot attTF. Det är2§ l3 st. men.
handlingen.kanmyndigheten ägaellerangelägenheter att ansesallmänna

Handlingsbegreppet14.4.2

Pappershandlingar14.4.2.1

bildellerskriftiframställningmiljötraditionellförstås ihandlingMed
hand-sådanadefinitionNågonTF. närmare1§ l avkap. 32 st. men.

handlingarpånågra kravintefinns attoch detlagen,iintefinnslingar
uppgiftmedförseddapåundertecknade eller sättannat ur-omskall vara

utanför TF. Detbestämmelserföljadockkankrav somSådana avsprung.
visstden harbl.a.kan etthandlingtraditionell sägas attutmärker varaen

innehålletochsinnemänskligtmeddirekt attuppfattagårinnehåll attsom
fixerat.definitivtär

Upptagningar4.2. 214.

kanupptagningemellertidinnefattar äveni TFhandling somBegreppet
hjälpme-teknisktmedendastuppfattaspåeller sättavlyssnas annatläsas,

normaltalltså detupptagningsådan är attkännetecknardel. Det ensom
ellerläsaskunnaskalldenhjälpmedel förtekniskt att annars upp-krävs ett

hand-begreppetbrukarfattas.343 skillnadenavgörande sägas attDen vara
medan de IT-informationenbärarensiktemiljötraditionelliling tar av
informations-självaupptagningamamotsvarighetemabaserade avser

Varjeupptagning.originalexemplarnågotintefinnsinnehållet. Det enav
hållerutskriftiellerbildskärmpåläsbartexemplar görs t.ex. enensom

originalinnehåll.talaställetdärför ibrukarkvalitet. Manhöglika om
möjligtvidaredettill bäraren, attknuten ärinteinformationen ärEftersom
konstella-heltdem ivissaelleruppgifternabefintligadefram nyaavta

handlingar;potentiellakallasbrukarsammanställningarSådanationer.
hjälpmedelteknisktmednågon tarförränintefinnssammanställningama

fram dem.

348 120.1975/76:160Prop. s.
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14.4.3 Förvarad

14. 3.1 Inledning

handlingarBara förvaras hos myndighet allmännasom en anses som
handlingar hos denna 2 kap. 3 § l TF.st.

1 2 Pappershandl ingar

En traditionell handling förvarad hos myndighet den fy-anses renten om
myndigheten.349siskt ñnns hos Handlingar förväntas inkomma tillsom

eller hos myndighet kanupprättas inte begäras i förväg. Offentlig-en
hetsprincipen således ingen kontinuerligrätt tillgång tillatt vissger en

handlingar.350inkommandetyp av

14. 3 Upptagningar

Beträffande upptagningar gäller i stället de förvarade hosatt anses en
myndighet, de tillgängliga förär myndigheten med tekniska hjälpme-om
del myndigheten själv utnyttjar för överföring i sådan form de kansom att
läsas, avlyssnas eller uppfattas på 2 kap. 3 §sätt 2 lannat TF.st. men.
Det har inte någon betydelse lagringen data faktiskt sker i myndig-om av
hetens lokaler eller myndigheten bara har tillgång till data viaom upp-
koppling. tillgänglighetsprincipDenna innebär varje konstellationatt av
sakligt sammanhängande uppgifter betraktaär handlingatt ochsom en
skall tillgänglig för i utsträckning för myndighetenvara envar samma som
själv.351 sådanEn upptagning tillgänglig den kan fram medanses tasom

åtgärder352rutinbetonade se vidare angående detta begrepp nedan, avsnitt
14.4.6. Detta gäller myndigheten själv använderoavsett viss funk-om en
tion i datorprogrammet eller

Insynen kan beträffande personuppgifter begränsad på grundvara av
författningsbestämmelser eller föreskrifter har meddelats Datain-som av

TF.spektionen 2 kap. 3 § 2 En upptagning ingårst. i personregistersom

349 Detta får emellertid inte uppfattas så handlingensnävt alltid måsteatt finnas i
myndighetens lokaler för förvarad hos dennaatt prop. 1975/762160egna anses

122, jämför Bohlin, Allmänna handlingar, ff.74 med hänvisningar.s. s.
350 RÅl981Ab283.
351 SOU 1988:64s. 88.
352 Prop. 1990/91 :60 29.s.
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eller för-lagenligtdenmyndighetförvarad hosintenämligen omenanses
befogenhetsaknarlag, attsiggrundarbeslut,särskiltellerordning som

ibegränsningar rättenSådana attform.läsbartillupptagningenöverföra
vidareregisterförfattningar seivanligaläsbara av-ärupptagningargöra

med-datalagenstycketförsta§får enligt 6Datainspektionen17.1.snitt
fårregisteri görasbearbetningardebl.a. ettangåendeföreskrifter somdela

utläm-ochtillgängligafårpersonuppgifter görasde ommed ADB, som
skall haFöreskrifternapersonuppgifter.användningochnande avannan

begränsningintegritetsintrång. Enotillbörligaförebygga avsyftetill att
enskilde.denochmyndighetenförlikagällamåstesöknycklartillåtnat.ex.

eller lagringbearbetningTeknisk14.4.3.4

intehandling ärinnebär§ TFkap. 10 attifinns 2regelspeciell enEn som
teknisk be-led ienbartdenförvarar ettmyndighethosallmän somsomen

särskilttillkommitharRegelnräkning.förlagringellerarbetning annans
träffardatabehandling,automatiskförupptagningarpåtanke menmed

353handlingar.konventionellaäven

Inkommen14.4.4

Inledning14.4.4.1

denvidarekrävsallmänskall attupptagningellerhandlingFör varaatt en
kap. § l2 3myndighetenupprättad hos st.ellertillinkommenantingen är

TF.

Pappershandlingar14.4. 4.2

myndighe-tillanlänthardeninkommen närhandlingtraditionellEn anses
kap. 6 § lhanda 2tillbefattningshavare st.behörigkommitellerten

iinnebörd änihar TF snävareinkommenTF. Begreppetl enmen.
1971:291förvaltningsprocesslagen§rättegångsbalken, 44§kap. 333

1986:223.354 bestämmelserEnligt dessaförvaltningslagen an-§och 10
inne-postförsändelseaviredaninkommen närhandling somomenses en

handlingsoffentlighetenmyndigheten. Förtillanläntharhandlingenhåller

353 1975/76:160 171.Prop. s.
354 49.uppl.,Offentlighetsprincipen, 4Bohlin, s.
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det förklarliga skäl så handlingenär fysiskt måsteatt även befinnaav rent
sig hos myndigheten. handlingEn också inkommen den lämnatsanses om
till behörig befattningshavare, denne inte dåäven befann sig i myndig-om
hetens lokaler. krävs inteDet handlingen har diarieförts föratt den skallatt

inkommen.anses vara

14. 3 Upptagningar

En upptagning inkommen till myndigheten någonnär haranses annan
gjort den tillgänglig för myndigheten så den kan läsas, avlyssnasatt eller
uppfattas på 2 kap. 6 §sätt 1 2 TF.annat Det kan gällast. t.ex.men. upp-
gifter inkommer till myndighet via elektronisk eller viasom posten annars

handlingAttnät. upptagningär allmän så den haren som en snartanses
gjorts tillgänglig for myndighet innebär också handlingen in-atten anses
kommen så fort någon behörig tjänsteman kan ta fram uppgiften i en
form går uppfatta.attsom

detNär gäller myndighets åtkomst till databaser begränsasexternaen
offentlighetsprincipen den s.k. biblioteksregeln se nedan avsnitt 19. Iav
övrigt gäller i den mån myndighet ansluteratt sig till databasen externen
t.ex. myndighet, blir de upptagningar förekommeren därannan attsom
betrakta inkomna till den första myndigheten och således allmännasom

myndigheten.355hos

14. 4 Särskilda regler

vissaFör handlingar ellertyper upptagningar gäller vidare särskildaav
regler. Tävlingsskrifter, anbud skall i vissa fall inte inkomnam.m. anses
fore den tidpunkt har bestämts för öppnandet 2 kap. 6 § 2 TF.som Attst.
någon har vidtagit åtgärd endast led i teknisk bearbetningetten som en
eller teknisk lagring handling myndighet, medför inte hand-av en en att
lingen inkommen den återkommernär till myndighetenanses 6§ 3 st.
TF356

355 sou 1988:64 36, 1990/91:60 31.s. prop. s.
356 Prop. 1975/76:160 137-138.s.
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Upprättad14.4.5

kap. §finns i 7upprättade 2skallhandlingarBestämmelser när ansesom
denOmexpedierats.hardenallmän närhandling ärEnTF. att anse som
denslutbehandlat. Hörärendetupprättad ärden närexpedierats,har ärinte

ellerjusteratsharupprättad dendenärende närnågot bestämttillinte anses
därhandlingar,liknandeochjournalerDiarier,påfärdigställts sätt.annat

färdig-deoch medupprättade i ärfortlöpande, attanteckningar görs anses
protokolltillhörandemed ärbeslutochanvändas. Domarställda upp-att

Andraexpedierats.ellerhar avkunnatsbeslutenellerdomarnarättade när
justeradedeupprättaderegeli när ärhandlingarliknande ärprotokoll och

minnesanteckningarochkoncept ärUtkast,färdigställda sätt.eller annat
kap. §arkivering 2 9förhandde intehandlingarallmänna tasinte omom

anteckningarandrapromemorior ochminnesanteckningarMedTF. avses
någraärendettillförinteärendeberedningenunder ettgörs somavsom

nödvändig arbets-skaparegelmed dennaAvsikten ärsakuppgifter. attnya
"på del-handlingenskickakanMyndighetenmyndigheten. ävenförro
blir all-därmedhandlingenutomståendetillsynpunkterning för attutan

män.
tekniskapå handlingarsärskilt sikte utgörreglerdessaIngen tar somav

traditionella hand-förför dessaregler gällerupptagningar. Samma som
registerADB-upptagningar utgördockbörlingar. Här nämnas att somsom

ändrasförs in ochkontinuerligtuppgifteroch därfortlöpandeförs anses,
i brukregistrenredanupprättadepappersform, näri tasregisterprecis som

TF.357§ 2 12 kap. 7 st.

sammanställningarSökningar och14.4.6

Pappershandl ingar114.

preci-någorlundamåsteutlämnadhandlingvissfåbegäranEn att varaen
efter-omfattandeskyldigkan inte göramyndighetserad. attEn anses

beskrivainte kansökandenhandlingarfå framforforskningar att som
få delnärmare.353 generellvisserligen ha rättAllmänheten att taenanses
dagensviss dag,myndighetentillinkommitharhandlingaralla ensomav

allt kansamla inrutinharmyndigheten intepost. Men att somsomom

357 37.1988:64SOU s.
358 537.1985NJA s.
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ingå i dagens post har den inte heller någon skyldighet lämnaanses att ut
den, eftersom begäran då inte tillräckligt preciserad. Offentlighets-anses
principen inte heller allmänheten någon söka efter handlingarrätt iattger
myndighetens arkiv eller bland akter. Allmänheten har således inte rent
faktiskt möjlighet myndigheten fram handlingar. Regler-att tasamma som

i 15 kap. sekretesslagen registrering allmänna handlingar innebärna om av
emellertid handlingar måste hållas ordnade så vissatt sökning bliratt en
möjlig.

14. 2 Upptagningar

detNär gäller sökningar bland och sammanställningar elektroniskt lag-av
rade uppgifter gäller den s.k. tillgänglighetsprincipen i 2 kap. 3 § TF. Lik-
ställighetsprincipen spelar också central roll i sammanhanget; det elek-en
troniska material tillgängligt förär myndigheten måste myndighetensom
på begäran enskild söka bland med alla de sök- och sammanställ-av en
ningsmöjligheter myndigheten rutinbetonade åtgärder har till-som genom

Ärgång till. sökrutinen tillgänglig för myndigheten, så skall den detvara
för allmänheten. Enligt motiven till bestämmelsen myndighetenär därut-

skyldig utföraöver de sökningar och sammanställningaratt kan utfö-som
med rutinbetonade åtgärder. Detta innebär bl.a. myndigheten kanras att

skyldig låta datorprogramgöra begäranatt ett nytt utläm-vara om en om
nande förutsätter detta, endast kan inomprogrammet upprättasmen om
myndigheten enkel arbetsinsats och nämnvärda kostnaderutangenom en

komplikationer.359och andra
Utvecklingen elektronisk dokumenthantering har ocksåmot lett till att

lagstiftaren har infört begränsningar i för myndigheternarätten utföraatt
sökningar. Tanken har varit den s.k. känsliga uppgifter varkenatt kan för-
bjudas eller bort Ävenvid helt elektronisk ärendehandläggning.sorteras en

saken känslig måste denär naturligtvis få behandlas i elektroniska in-om
lagor och beslutsmotiveringar. Därför har i vissa registerlagar sökbe-som

endast tillåtits mål- eller ärendebeteckning eller beteckning pågrepp
handlingar i elektroniska akter. sökningarDe behövs får i stället ske isom
elektroniska diarier och liknande förteckningar, hänvisar till de elek-som

handlingama.350troniska den månI sökbegränsningar gäller för en myn-
dighet upptagningen inte förvarad hos myndigheten, vilket medföranses

359 Prop. 1975/76:l60 90s.
360 Prop. 1994/95:93 32 och 1994/95:l68 24.s. prop. s.
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förut-uppgiftssammanställningardelfårinteallmänheten ta somatt av
förvaradbegreppetutförs sesökningar närmareförbjudnasätter omatt

14.4.3.avsnitt

Utlämnande14.4.7

vanligtvis hoshandling skallallmän görasfå delbegäranEn att ta av en
får efterforskainteMyndighetenhandlingen.förvararmyndighetden som

imed sin begäran,harsyfte han störrevilket ut-ellersökanden ärvem
hin-skall kunnamyndighetenför prövabehövssträckning än att omsom

TF.kap. §handlingen 2 14lämnaföreliggerder utmot att
få handling.villför denförfarandenalternativatvåfinns utDet ensom

hospå stället, dvs.avgift begärashandlingenAntingen kan ututan myn-
eller kopiafå avskriftavgiftsökandenockså kanellerdigheten, mot enen

TF.351och2 kap. 12 13handlingenav
på stället,handlinglämnaskyldigintemyndighetEn är utatt omen

upptagning,beträffandegäller sö-hinder Detsammabetydande möter. om
upptagningen hosdelolägenhet kanbeaktansvärdkanden tautan enav

tillhandahållas sekre-handling intemyndighet. Kannärbelägen attutanen
tillgänglig förövriga delarskall den iuppgifter röjs, sö-tessbelagda göras

eller kopia.avskriftkanden i
utskrift.formialdrig lämnasbehöver änADB-upptagningar ut annan

kopiorutlämnadeförhindrai syftehar införtsbestämmelseDenna attatt
registreradesintrång i deotillbörligtmedförbrukas sättett person-som

ocksåfinnssekretesslagen. Detkap. 16 §jämförliga integritet; 7 ett un-
och vissaritning, bildfå kopia karta,fråndantag upptag-rätten att av

tillhandahållas stället.kanoch handlingensvårighetningar, möterom

361 sekretessla-skyldighet enligt kap. 4 §myndigheternas 15bör ocksåHär nämnas
hoshandling förvarasuppgift allmänlämnapå begäran1980:100 att somurgen

bestämmelse sekretessgrundhinder inte påi den månmyndigheten möter omav
behöriga gång.till arbetetshänsyneller av
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ochKonsekvenser15

utgångspunkter

kommitmåni vissi kap. TF attreglerna 2medförtharIT-utvecklingen att
framförtillämpa. Detomöjliga äroch medtillochorimliga attframstå som

konsekvenserandra änfått helttillgänglighetsprincipens.k.denallt som
offentlighets-förändrauppgift inteVårbörjan. ärfrån attavsettsom var

Vi harutveckling.dennatill sattreglerna uppprincipen attutan anpassa
för såskallOffentlighetsprincipenvårutgångspunkter översyn: varatvå

möjligt.enklaochtydligasåskallReglernamöjligt.vid somvarasom

då ochIT15.1 nu

offentlighetADB-upptagningarsför utar-reglernagrundläggandedeNär
myndigheternaflestamiljöer. Dei slutnastordatorerfåtalfannsbetades ett

servicebyrå elleranlitadedator,alltså intehade utan annanenenegen
förekom. Dessutomdatabehandlingmån någoni denmyndighet, genom-

aktuellaallaklumpvis såvanligtvis attdatabehandlingenfördes
överlämnadesochtillfällevisstvidgjordesperiodkömingar för etten

fram-blevuppgifterna inteefterfrågadedeutskrift. Omformit.ex. av en
innebar.det Detidsutdräktmed denkörning,ñck göratagna en nyman

vissakriterier. Baravissaeftervidarevaldesregistreradesuppgifter utsom
fas-ellerbilnummerregistreradesuppgifterutvalda t.ex. etti förväg en-

ifram baraoch hämtaskundeuppgifternaochtighetsbeteckning sorteras—
uppbyggdbearbetningochlagringTekniken förkonstellationer.vissa var

sammanställ-ochsökningalternativ förfåtalendasterbjödså den ettatt
data.ning av

tillåtkomsthadeundantagsvismyndighetnågonOm myn-annanen
skillnadtillhjälpmedelterminalviaskedde dettadator ettdighets som-

da-medkommuniceraföranvändas endastkanpersondatorfrån att enen
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inte för lagring data362och bearbetningtor, och det fanns oftastav ett—
självklart samband mellan de båda myndigheternas verksamheter. En upp-
koppling föregicks vanligtvis överväganden rörande vilkaav noggranna
uppgifter skulle åtkomliga bl.a. med hänsyn till gällandesom sekre-vara
tessregler. sågsDet därför inte främmande uppfatta informations-attsom
mängder, vilka fysiskt förs och används hos myndighet i dessen annan
verksamhet, del också de informationstillgångar tillhörsom denen av som
terminalanslutna myndigheten.

Numera torde alla myndigheter ha datorer och IT används inom nära
samtliga verksamhetsområden. Visserligen anlitas fortfarandenog företag

och myndigheter för delar myndigheters databehandling, denav men
myndighet anlitar hjälpen torde regel ha direkt åtkomstsom till sinasom
data och kunna sekundsnabbt behandla dem datorn fanns isom om- -
myndighetens lokaler.

Egentliga register dvs. strukturerade samlingar uppgifter såsomav-
bil- och fastighetsregistrent.ex. blir tillgängligasom attgenom man an-

vänder vissa sökbegrepp viktigtutgör användningsområdeett för IT. Det-
har emellertid blivit allt vanligare med ordbehandling, elektronisk post

för text363producera löpandeatt och liknande noteringar.364m.m. Ruti-
syftar därvid inte till skapa egentliga registernema att för sammanställ-

ningar och bearbetningar, till bevara vissutan påatt motsvarandetext, sätt
dokumenterad påtext med bläcksom och försedden med under-papper

skrift vid behov kan fram oförändrad. Vidaretas har tekniken för lagraatt
och fram Övergångendata blivit alltta flexibel. till modern teknikmer ger
helt möjligheter sammanställa och bearbetaatt datanya i det närmaste-
oberoende datas fysiska ordning.365plats ellerav

betydelsefullEn sida IT-utvecklingen övergångenär till s.k.av öppna
Det ärsystem. regel undantagän myndigheternasnumera snarare dato-att

koppladeär i och tjänstemännennät vidrer att myndighet kan nå såvälen
myndighetens datorer datorer hos andra myndigheteregna ochsom en-
skilda, oberoende lagrade data har någon anknytning tillav om myndighe-

362 Numera används inte särskilda terminaler persondatorer försesutan med pro-
så de fungerar dumatt terminal.gramvaror som en

353 Angående detta begrepp egentliga register,samt avsnitt l6.l.2.3 och SOUse
1996:40 166.s.

364 Som exempel kan EKGnämnas och andra uppteckningar vissa förlopp.av
365 Som exempel kan s.k.nämnas relationsdatabaser där uppgifter lagras i tabeller så

de kan sammanställas iatt oändliganära alternativa uppgiftskonstellationer.nog
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förvalt-inomenhetvarjepåplanerfinnsverksamhet. Det attdessochten
1996.365årunderelektroniskmednås postskall kunnaningen

tillåtkomstmyndigheterutgångspunkten,ursprungliga att gavsDen
efter övervägan-endastdata närmareenskildasellermyndighetersandra

data-delmöjlighetertekniska taattsåledes enormahar avden, ersatts av
ellertillanslutit sig Internetharmyndigheterdesärskilt förmängder, som

måsteSekretessreglerGällandekommunikationsleder.globalaandra
förviatillgängliga nätuppgiftermyndighet göriakttasemellertid när en

enskilda.ochmyndigheterandra
också ökatdata harbehandlingartillmöjligheternatekniskaDe avegna

kopp-terminalerintepersondatorer,harmyndigheternaatt numeragenom
hämtaintebegränsningar görs,kan,Användarnastordator.tilllade omen

medbearbetningarutförasigoch hosvia program.data nät egna

Konsekvenser15.2

Allmänt15.2.l

information haralltinneburitIT-utvecklingen externattEftersom mera
medmöjligheterallmänhetenshar attmyndigheterna,förtillgängligblivit

informa-tilltillgångfåmyndigheternaviaoffentlighetsprincipenstöd av
infördestillgänglighetsprincipenföljerbetydligt. Dettavidgats somtion av
myndig-tillgång till,har ärmyndighetuppgifterde1970-talet;på som en

allmänheten.tilllämnapå begäranskyldig utprincipiheten att
informa-ostruktureradochtill allttillgångMyndigheternas externmer

myndigheternaförsvårareblivit alltdetinneburitsidanandraåtion har att
Myndighe-relevant.informationden ärhitta justallmänhetenoch att som

allöverblickkontroll eller övernågonhainteoch kaninteharterna --
nätverkdenås viakanandrahos externainformation som myn-den som

myndig-föromöjligtoftasvårtkantill.tillgång Dethardigheten vara --
kan itill.tillgång Dettade haruppgifterför vilkaredogöraheterna att

rättighetersinaallmänhetenför utövasvårigheter attinnebärapraktiken
offentlighetsprincipen.enligt

för-offentligi366 katalogochElektroniskToppledarforums postvidare rapportSe
10.förstudie,valtning En s.-
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15.2.2 Skillnaden mellan förvaring och tillgänglighet

Myndigheterna hade tidigare åtkomst bara till sådana uppgifter hadesom
anknytning till verksamheten nät.367den skeddeäven Vid sådanaöverom
förhållanden uppfattades det inte onaturligt det den tekniskaattsom var
åtkomstmájligheten fick bilda utgångspunkt för bedömningensom av om

upptagning skulle förvarad hos myndigheten 2 kap.en 3 § 2anses st.
TF.

Regeln upptagning förvarad hosatt är myndighet denen ären om
tillgänglig för myndigheten för överföring i sådan form den kan läsas,att
avlyssnas uppfattas363,eller på sätt kom därmedannat innefatta så vittatt
skilda situationer attsom

myndigheten lagrar upptagning i anslutning till myndighetens0 en egen
utrustning,
myndigheten kan del upptagning i läsbarta form via0 terminalför-av en
bindelse med dator hos ett annaten organ,
myndigheten på begäran enligt avtal med kan få0 upptagningannan en
Överförd till och sänd till myndigheten, ochpapper

arkivmyndighet innehar datamediet inte dator0 elleren avtalmen egen
överföring till läsbar form.om

Regleringen har vidare inneburit tidigaregränser uppfattadesatt som som
givna och självklaranärmast med tiden har brutits igenom. Handlingar

tekniskt åtkomligaär för myndighet allmänna hossom denen anses vara
myndigheten de varken finnsäven hos myndigheten eller harom annars
någon anknytning till denna. Att utgå från vad tekniskt tillgängligt,ärsom
i stället för vad i vid mening kan förvarat i myndighetssom ses som en
informationslager, har därmed fört med sig myndighet inte längreatt en
kan vilka allmänna handlingar denveta har. Tillgänglighetsrekvisitet har
därmed fört med sig frikoppling från vad brukar uppfattasen som som en
viss myndighets infonnationstillgångar till skillnad från en annans.

Frågan upptagning skall inkommen har framgått tidi-om en anses som
se avsnitt 14.4.4 samordnats med förvaringsrekvisitet. Somgare exempel

på denna reglering bygger påatt föråldrat brukarett synsätt allanämnas att
myndighetsdatabaser blir tekniskt tillgängliga när datorer harsom en

367 Som exempel kan nämnas rättsväsendets informationssystem där arbete via tenni-
nal datorer belägna på platsmot tidigt infördes.annan

368 2 kap. 3 § 2 1 iTF dess lydelse förest. den januari1 1992.men.
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hosoffentlighetsinsynförtillgängligaskalltillkopplats nät varaanses
kalladesådenomfattassådanaförundantagmedmyndigheten avsom-

TF.369 uttalatssammanhangolikahar iDet§i kap. llbiblioteksregeln 2
uppenbarligenmyndigheternaochrimliginteregleringsådan är attatt en

beträffan-sekretesslagenkap.enligt 15skyldighetersinafullgörakaninte
skallHurnås via Internet:kanupptagningaroräkneliga t.ex.dede som

med be-ordna demhandlingar,allmännaregistrerakunnamyndigheterna
ochhandlingardel allmännastadgadeiden TF rättenaktande taatt avav

kunnaforenskilde behöverdenupplysningar taattsärskildadelämna som
upptagningar-ochintemyndighetendem, attdel vetnär varomensav --

finnsna
rekvisitet in-tolkningdennaifrågasättsocksåtid harPå avomsenare

har påpekatIT-utredningenriktig. att6 § TFi 2 kap. ärkommen upp-en
harförst närinkommenordalydelseenligt lagtextens ärtagning annan--

andraangives i 3§påmyndighetenförtillgänglig sättgjort den som
databasinkopplingredandet inte motochstycket, att av enengenom

databasen till-iupptagningamagjortharkanInternet sägas attt.ex. annan
bestämmelsen skulleTolkningenmyndigheten.forgängliga annars,av

medsamordningenfrån avseddadenleda långt bortIT-utredningen,enligt
offentlighetsinsynensfrånhandlingar ochtraditionellaforgällervad som

påinnehålletsyften.370 förfrågan In-påharJustitieombudsmannen omen
biblioteks-omfattasdetta tordehandlingallmän svarat attutgör avternet

handling.371 motsvarandePåallmännormalt intedärföroch utgöraregeln
statsrådsbered-inomnyligenpromemoria upprättatsihar detsätt somen

hanstatsråd endast läser närhandlingifrågasättsningen ettsomenom
allmänskallhämtar,intesurfar Internet,eller hon som ensesmen

handling.

369 för myndighetertillgängligabliri databashandlingarsituationen därDenna en
upptagningarpåhar tankedatabasentillhandahåller göraattdenattutan ensom

Vanligtvis harlagmotiven.iintemyndighetför visstillgängliga nämns myn-en
nätanslutningentillhandahållerföretagöverenskommelse meddighetens ett som

världsom-kanskeitillhandahållsdatabasermed de större,sambandinget som
vanligtvisuppkopplingarmed sådanaavsikt ärMyndigheternasspännande nät.

och denättjänstmeddelanden. Denochsändaendast ta emot programvaroratt
fåmöjlighetertekniskaemellertidtill kantillgång attmyndigheten har gesom

datamängder.omfattandetilltillgång
370 103.1996:40sou s.
371 3034-1996.1996-08-19, DnrBeslut
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Sammanfattningsvis kan alltså de tekniskasägas möjligheterna tillatt
åtkomst avgörande förär upptagning skall förvarad ochom en anses vara
inkommen i TFzs mening. Möjligheterna åtkomsttill har ökat dramatiskt,
bl.a. införandet former för IT-baserad kommunikation. Se-genom av nya
dan offentlighetsinsynen, vissa myndigheters datorer kopplatsattgenom
till Internet, har inneburit global åtkomstt.ex. närmast till vad tek-en som
niskt kan tillgängligt hargöras reaktioner dock framträtt. Det har inte setts

rimligt allmänheten skall kunna begära hosatt myndighet fåsom att taen
del tillgänglig upptagning kan finnas på andra sidan jordklo-av en som

bara för myndigheten råkartet, ha tillgångatt till modem för data-ett
kommunikation eller for den delen TV-apparat eller radio.en en

l5.2.3 Potentiella handlingar

En grundläggande fråga sammanhänger med användaren inte kanannan att
databärare.372läsa digitala mönster Dessa måstemönster tillöversättas

läsbar eller uppfattbar form på eller bildskärm.t.ex. Dennaannars papper
skillnad mellan lagrad form och läsbar form, och de därmed samman-
hängande möjligheterna till sökningar och sammanställningar, leder beak-
tad fullt till varje sammanställningut sakligtatt sammanhängandeav
uppgifter myndighet kan med hjälpgöra tillgängligasom en av program

handlingutgöra s.k. potentiella handlingar. Dettaanses en synsätt, som
utarbetades bakgrund de begränsademot sök- och sammanställnings-av
möjligheter förelåg förr, IT-användning hårt knutensom tillavser en
egentliga register beträffandese begreppet register avsnitt 16.1.2.3.

En synnerligen snabb utveckling har också skett i detmot närmaste
obegränsade möjligheter sammanställa och bearbetaatt lagrade data till

uppgiftskonstellationer i läsbar eller uppfattbarnya form. Frånannars att
tidigare ha varit koncentrerad till hantering egentliga register, användsav
den tekniken också för behandling löpande såsomnya numera textav
elektronisk elektroniska ansökningar ochpost, elektroniska beslut. Numera
fattas också beslut datorer.373med automatik av

Den avgörande skillnaden mellan egentliga register och löpande ärtext
lagringsenheten vid löpandeatt inte har struktureratstext sättett som

372 De digitala mönstren elektroniskautgörs impulser, ettor och nollor.av
373 Se 1993/942224 ocht.ex. Cecilia Magnusson Sjöberg,prop. Rättsautomation -Särskilt statsförvaltningens datorisering.om
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uppgifter.374och bearbetasammanställaautomatisktenkeltdetgör att
i tradi-precisoftast i ställetlöpandemed den är att,Syftet texten som en

oföränd-informationendokumenteradedenpappersurkund, bevarationell
16.1.4.3.avsnittvidarerad se

IT-användning,ursprungligaskatteforvaltningensexempel kanSom nämnas
ochuppgifter valdesvissaskapadesregisteregentliga utdär att re-genom

viss utvaldkunde frambehov enkeltvidmyndighetenså tagistrerades att
emellertid ändrats såharl980:343Skatteregisterlageninformation. att -

ellerinkommerhandlingarelektroniskaregister deegentligautöver som-
ärendehandläggning ochskattemyndighetemasvid motsvararupprättas som

oberoende vadprincipdatabehandlas ifårpappersurkunder,traditionella av
Även personuppgifters.k. känsligainnehållerhandlingarinnehåller.de som

datalagen 11 §andra stycketjämför och 6 §4 §registreras; samtfår alltså
rättssäkerhets- och in-Från1980:343.skatteregisterlagenstycketandra

elektronisk sig-påinförts kravformationssäkerhetssynpunkt har dessutom
omanipulerat härrörsäkerställa deförhandlingarsådananering attattav

utställare.framstårfrån den somsom

egentligahårt knutits tillalltså hittillsharkap. TFIT-anpassningen 2av
elektronisk form harirörande löpandeOffentlighetsinsynenregister. text

betydandesedan längeStandardprogramfått följa synsätt. gersamma
innebärsammanställningar. Dettaolikaskapamöjligheter typeratt av

e-meddelandenfå delenskild begärexempelvis att ta t.ex.att avsomen
begära datorpro-princip harlagrade beslut ielektroniskteller rätt attatt

uppgiftskonstellationer skapas,användas såskall atttrotsatt nyagrammen
från informations-meningsfullamyndighetsbeslut knappastoch äre-post

manipulerats.375hardesynpunkt om
ursprungliga syftetinte dettekniska möjligheterna,således deharHär

påomanipuleradlöpandebevara denanvändningenmed IT textenattav -
fått fälla avgörandet.påmotsvarande sätt text ett papper-som

Sammanfattning15.2.4

på den traditionellahar baseratsADB-upptagningarBestämmelserna om
be-och upprättad.förvarad, inkommen Dessahandling,terminologin —
feldock leder tankenassociationer,självklaravissa närmast somgrepp ger

374 löpandeegentliga register ochmellanIT-utredningens gränsdragningvidareSe
166.SOU 1996:40text s.

375 förfalskning.traditionell handling skulleändringsådanEn somsesav en
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IT-miljö.375i Exempelvis innefattar begreppet handling, framgått,som
något helt vad förutsätter, nämligenänannat närmastettgemene man
oändligt antal möjliga uppgiftskonstellationer potentiella handlingar.
Vidare kan handling förvarad hos myndighet,en trotsanses attvara en
den finns i elektroniskt förvar med vilket myndigheten inte harett något

föreliggerdet endast teknisk åtkomst.samröre; Handlingen därmedanses
också inkommen till myndigheten, det inte har förts någottrots att över
till myndigheten det har endast möjlighetöppnats hämta hand-atten-
lingar, på motsvarande det möjligt försätt vaktmästarenär hämtaattsom
vanlig har avskilts för myndigheten på postkontor.post närmastesom

Regleringen i kap.2 TF alltså tämligen kompliceradär och på åtskilliga
punkter oklar det gäller upptagningar.när

15.3 En framtidsvision

Det allmänt svårt siaär framtiden. Den snabba tekniskaatt utveck-om
lingen det inte enklare. Vadgör främst kommer påverka den fort-attsom

utvecklingen kan dock följsatta antas vara
har kraftfulltIT medverkat till den sedan decennier pågående exempel-

lösa globaliseringen. framtidI kan alla myndigheter, företag ochen en--
skilda anslutna till något slags globaltantas nätverk, informa-vara en-
tionsmotorväg så alla kan få i information överallt.att Informationentag
kommer kunna hämtas från flera olika ställen föratt sammanställasatt när
den behövs. Alla uppgifter och de flestaupprättas uppgiftersom av som
kommer in till myndighet kommer ha elektronisk form och detatt bliren
enkelt och billigt hantera informationsmängder.att blirstora Det vidare
tekniskt enkelt söka bland de elektroniska uppgifteratt finns hos olikasom
myndigheter.

IT börjar också teknologi. Detsammaatt gäller människanmogna som
användare. Kunskapen och förmågan hantera blirIT försom att större

varje kull ungdomar framöver lämnar skolan. kommerDe sättaav som att
sin prägel på IT-användningen. Dessutom sammanförs iIT ochen samma

376 1 tilläggsdirektiv dir. 1984:48, avsnitt 3.1 till Data- och offentlighetskommittén
anförde departementschefen bl.a. den innebörd handlingsbegreppetatt har fått när
det gäller information på ADB-medium otvivelaktigt har medfört vissa problem,
och svårigheterna framför allt torde hängaatt med existerandeatt ettsamman re-
gelsystem, på i viss mån konstlat har överförts tillett sätt, område det inte harett
varit för.avsett
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går redanTV-bildenlänge i PC:n,sedansitter attFaxkortetutrustning.
ingå i PC:ntelefon kommerradio ochTV,på PC-skärmen. Fax, attfånga

och iarbetetcentralenhetblirnågoneller apparat ensomannan
hemmet.

och verksam-organisationerförändringar arbete,till debidrarDetta av
så-myndigheterorganisationerTraditionellainletts.harredanheter som —

stabfast litenvirtuella, dvs.delvisblikommerföretagväl att ensom -
natio-juridiskainlejda fysiska ellermedkompletteras temporärt personer,

slutförts,projekt hartill desssamverkarinternationellt,ellernellt ettsom
sammanhang.ingå sådanaoch iskingrassedanför att nya

redskapendastutnyttjatshittills harkommer ITTill detta ettatt som
manuellt administreratochmanuellt uppbyggtrationaliseraför ettatt sam-

Även för-detta.ifrågasättakommerungdomarnaSärskilt etthälle. att om
styrkamedutvecklingenskönjas kommerredan kan attändrat storsynsätt

iutgångspunkt direkt IT:smedanvändabörjar ITvi alltmerpräglas attav
samhället.manuelladetundvikervidvs. omväg övermöjligheter; att en

därmed och traditio-förändrasarbetsplatser, fritidpå arbete,Synen etc.
och medier luckrasverksamheterorganisationer,mellan bl.a.nella gränser

avgränsningarstrukturer ochrationellt. Nya växerpå ärsättett somupp
elektroniska förva-IT-användning. Deföljdfram mer mogenen av ensom

oberoendetillgängliga viatekniskaoch de nät närmastgörsresursernaren
informationssäkerhetfrågorfysiskt finns ochoch datadatorer omav var

betydelsefulla.blir alltmer
isamhället kommer sigsia huromöjligt ettDet att teär att per-om

liksomSå mycket torde dock kunna hävdasår. IT10-20spektiv attom -
kraftfullt påverka depå sin tid kommerindustrialiseringen närmasteatt-

samhälle i vardande, och föränd-och detutvecklingdecenniernas ärsom
öka.kommakanringstakten attantas

Uppdraget15.4

allmänna hand-reglerdirektiven bilaga 1enligt TF:sVi skall över omse
föreslå de ändringarpå IT-området ochtill utvecklingenmed hänsynlingar

bli anpassad till dengrundlagsregleringen skallförmotiveradeär attsom
förändring grund-terminologin på området. TF:stekniken och En avnya

direktiveniinförandet begreppsapparatellerbegrepp sägsrent av av en ny
be-särskiltVi vidare i uppdragbli aktuell. övervägakunna att omges
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handling i ändamålsenligtTF och utifrånär utvecklingengreppet att mot-
globala nätverk analysera innebörden den s.k. biblioteksregeln.av-

sådan anpassningEn skulle i och för sig kunna radikal utform-ges en
ning och innebära offentlighetsprincipen inte längre skulle knutenatt vara
till myndigheternas dokumentation huvud Insyns- och kontroll-över taget.
funktionen skulle kunna få former ökad lekmannamedver-t.ex.nya genom
kan hos myndigheterna eller införande allmänna för insyn.av nya organ
Några sådana överväganden skall vi enligt utredningsdirektiven dock inte

Syftet med enligt vadgöra. uttryckligenöversynen är, i direkti-som anges
inte förändra offentlighetsprincipen den tillatt dagensutan attven, anpassa

förhållanden.
bör därvidDet regleringenövervägas kan enklare. Blandgörasom

har Lagrådet, i yttrande de förslag lågöver tillannat grund försom
års1992 ändringar i kap.2 erinratTF, särskilda krav på tydlighetattom

och överskådlighet måste gälla just för lagstiftningen tryckfrihet ochom
Ävensekretess. utbildningsinsatser kan lösa del problem detnärom en

gäller myndigheternas hantering offentlighetsfrågorna återstår det inteav
minst viktiga, nämligen innehållet i reglerna skall kunna uppfattasatt av

offentlighetsprincipenden vill sin enligtgöra rätt gällande, fortsattesom
ÄvenLagrådet. i andra sammanhang har påtalats bestämmelsernaatt är

igenom.377svåra Riksdagen godtogtränga visserligen åratt 1991 Data-
och offentlighetskommitténs förslag i slutbetänkandet Integritetsskyddet i
informationssamhället 5 SOU 1988:64 inte några ändringargöra i deatt
grundläggande begreppen i såvittTF ADB-upptagningar. Sedan dessavser
har emellertid den tekniska utvecklingen fortsatt med ständigt ökande has-
tighet.

Enligt våra direktiv skall regleringen vidare utformas så oberoende som
möjligt tekniska begrepp och och anpassad inte bara till da-termerav vara

förhållanden möjligt till framtidens.utan ävengens om
Vårt uppdrag kan alltså sammanfattningsvis bestå i finnasägas att

enkla, varaktiga och teknikneutrala lösningar inom för alltmerramen en
föränderlig och komplicerad användning datorer och telekommunika-av
tioner.

377 Se vidare angående lagrådets bedömning 1990/91 :60 111 jämför depar-prop. s.
tementschefens uttalande i tilläggsdirektiv dir. 1984:48, avsnitt till3.1 Data- och
offentlighetskommittén systemet har varit svårt förstå och att det har lettatt att
till problem i den praktiska tillämpningen.
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utgångspunkterVåra15.5

med kap.for vårt arbete 2utgångspunktertvå översynenVi har satt avupp
TF.

offentlighet möjligt. Somså vidvi efterförstadetFör strävar somen
de viktigasteoffentlighetsprincipenframgåtthartidigare utgör en av

ordningen kräverdemokratiskademokrati.vår Dengrundpelama i att
medborgarna.kontrolleras Ettverksamhet kanmyndigheternas avav

kontrollmöjliggöra dennahuvudsyften justoffentlighetsprincipens är att
datoriseringen effektiviserarökade14.2.avsnitt Dense även myn-som

utnyttjas för för-vår mening kunnaverksamhet bör enligtdigheternas att
offentliga insynen.denoch vidgabättra

personuppgifter hosbehandlingoch effektivomfattandealltEn avmer
till ökad spridningemellertidledermyndigheterna även av personupp-en

oundviklig konsekvensfårgifter i samhället. Detta närmast en avses som
önskvärd. Syftet medkanske inte alltidoffentlighetsprincipen ärsom

enskilda, företag ellerinte i första handoffentlighetsprincipen är att myn-
enskilda männi-integritetskänsliga uppgifterfå deldigheter skall omav

i myndigheternas verksamhet.allmänheten till insynskor, rättutan att ge
haftkan generellt hadigitala teknikenInförandet den sägassett en ne-av

problempersonliga integriteten.på skyddet for den Dessainverkangativ
med hjälp regler syftei första handvår mening lösasmåste enligt av vars

enskilda373, offentlighetsprinci-inskränkningar iinteskyddaär att genom
pen.

skapa ordning ochutgångspunkten för vårandraDen översyn är att
avsnitt har tillgänglighetsprincipense 15.2reda. tidigareSom nämnts

får svårare vilkamyndigheterna alltinneburittid avgöraattattsenare
de har.och huvud vilka handlingarderashandlingar överär tagetsom

myndighetenbefrämjar offentlighet. Om inteordninginteDetta är somen
har, hur skall då allmänheten kunna redahandlingar densjälv vilka tavet

bestämmelser,framgår offentlighetsprincipen centralapå Vidare fördet
endast dess förarbeten.direkt lagen Detdet inte ärär, utan avavsom nu

på såtydligt och full-lagen formulerasvår mening önskvärtenligt ettatt
det gäller elektroniskaBegreppsbildningenmöjligt.ständigt närsätt som

lättillämpad.också tydligare ochmåste bliuppgifter mera

378 myndigheternas elek-registerforfattningarfinns i deSådana regler styrt.ex. som
uppgif-reglerar masspridninguppgiftsbehandling och i de lagartroniska avsom

och YGLTFter, .



och utgångspunkterKonsekvenser490 SOU 1997: 39

Ärendeinsyn15.6 verksamhetsinsyn- —
kunskapsinsyn

offentlighetskommitténoch ansåg offentlighetsinsynenData- i gällandeatt
uppbyggd de två grundstenama ärendeinsyn och Verksamhetsin-rätt är av

kunskapsinsyn.379med vissa inslag Man skulle kunna tänka sig attsyn av
låta offentlighetsprincipen ärendestyrd. Detta skulle innebära detattvara
blev möjligt del endast uppgifter hänförliga till visstäratt ta ettav som
ärende. Principen skulle tydlig; allmänheten skulle få del uppgif-tavara av

bara ärende for ärende och inte få söka i flera ärenden samtidigt. In-ter
skulle bli "vertikal. sådantEtt skulle dock innebära in-systemsynen en

skränkning den nuvarande offentlighetsprincipen inte kan accepte-av som
ÄvenAvgränsningen skulle inte heller tillräcklig. inom ärende-ras. vara

kretsen finns behov hålla utkast och arbetsmaterial inomatt t.ex. annat
myndigheten.

Verksamhetsinsyn omfattande tillgång till uppgifter ochger en mer
förutsätter inte de begärda handlingarna har anknytning till något visstatt
angivet ärende. Om tillämpar renodlad Verksamhetsinsyn ligger detman en

begränsning i syftet med utfåendet handlingen måsteatt atten av vara ge
möjligheter till inblick i myndighetens verksamhet. Verksamhetsinsyn
innebär möjlighet få insyn i myndigheternas ärendenatt ävenen
horisontellt sökning på olika kriterier alla målt.ex. rörgenom som en
viss alla ärenden fastigheter visst slagrör osv.. Insynperson, som av av
denna omfattar emellertid myndighetens verksamhet utanförsort även
själva ärendehanteringen. Den medger insyn bl.a. i planering, handlägg-

ekonomiadministration.380ningsrutiner och Myndighetens fastställda ar-
betsordning kan föremål för insyn. Exakt hur långt denna insyns-t.ex. vara

sigsträcker inte klart uttalat,rätt är följd de praktiskaärutan mera en av
allmän.381regler i 2 kap. TF handlingen sådanavgör när Denärsom som

osäkerhet finns inte förekommer i detär nuvarandeutan ävensom ny
Vad kan intressant den teknikensystemet. äratt notera attsom vara nya

ökade möjligheter få fram uppgifter verksamheten i Detatt stort.ger om
kan gälla statistiska uppgifter fram löpandet.ex. tas systemet.som ur
Verksamhetsinsynen antagligen också principiell delrätt att tager en av

379 sou 1988:64 68.s.
380 sou 1980:31 176.s.
381 Förhållandet framgår i lagtexten egentligen endast 2 kap. 4 § TF talarav som om

handling gäller ärende eller fråga ankommer på myndigheten.som annan som
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fåanvänder för den informationmyndighetensådana handlingar attsom
Biblioteksregeln i harverksamheten. 11 §krävs ioch kunskap uppen-som

inskränkningåstadkomma praktisk i insyns-förtillkommitbarligen att en
rätten.

innehåller vidare rik fond fakta i dehandlingarMyndigheternas aven
i princip möjligt låta allasamhällsangelägenheter. Detskilda är attmest

tillgång till omfattas offentlighetsprin-myndighet haruppgifter avsom en
i handlingar eller i digital form ochförekommerdecipen oavsett omom

verksamhet. och skullesamband med myndighetens Varnågotde har en
Sådanakonstellationer helst. tanke-dem i vilkafå delkunna ta somav

april i Nyheter, därartikel den 1996gångar presenterades i 10 Dagensen
offentlighetsprincipen skakar, uttalassvenskarubriken "Dendet under
tekniken kan användas för fördjupadendet uppenbartbl.a. är attattatt nya

svårtgrundfunktioner och det intedemokratiskaoch andrainsyn äratt att
instrument överallt och för alla tillgängligvilket kraftfulltföreställa sig en

skulle kunna Naturligtvissamtliga offentliga handlingardatabas med vara.
fri samhällsinformation, uttryck används itillgången tillskulle ett som

vidgas alla privata databaser tillgängliga viaartikeln, ytterligare ärom som
sådanockså åtkomliga med stöd offentlighetsprincipen. Ennät avvar

kraftig utvidgningkunskapsinsyn skulle dock innebärafullständig en av
den skulle antagligen inte möjligoffentlighetsprincipen, och attvara ge-

total revideringpraktiken bl.a. eftersom den skulle krävanomföra i en av
fått föreslå så-sekretessregleringen. Vi har inte heller i uppdraghela att

dana förändringar.
viktigt vårtdesto mindre vi det resultat arbete,Inte ettser som av om

till kunskapsinsyn i offentlig verksamhet kan förstärkas.möjligheterna Sa-
från två håll. förstaken kan olika det kunskap alltid värdefull.För ärses

de statliga myndigheterna har mängder uppgifterHos enorma av samman-
bragts på det allmännas bekostnad, och det önskvärt dessa kunskaperär att

användas till medborgarnas det andra såskall kunna detFör ärnytta. att
efterfrågardet krävs kunskap hos den allmänna uppgifter. Om densom

ökar myndigheternas verksamhet så ocksåallmänna kunskapen ökarom
kontrollenden offentliga insynen och därmed myndigheterna. Dettaöver

sin demokratin. ökad kunskap kan också på-stärker i Genomtur en man
verka samhällsutvecklingen i stort.

kommande påföregripa den diskussionen vill vi peka möjlig-Utan att
slå fast offentlighetsinsynen uppgifternaheten att att attman genom avser

sådana, innehållet det samlade kunskapsmaterialet, förändradvs. i kansom
påtänkandet i riktning krav ökad kunskapsinsyn. Förslaget impli-mot en
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utvidgning från teknisk tillgång till innehållsmässig tillgång. Ini-cerar en
tiativet flyttas till allmänheten. möjlighetEn vidga kunskaps-ut attannan
insynen låta allmänheten få allmänna uppgifter i elektronisk form.är att ut
Gränsen mellan verksamhetsinsyn och kunskapsinsyn inte skarpär men
våra förslag bör kunna bidra till flytta den.att

Alltfler myndigheter använder den tekniken bl.a. för informeraattnya
sig själva och sin verksamhet. informations-Denna och kunskaps-om

positivspridning och kan kanske i viss mån fylla syftenär sägas samma
offentlighetsprincipen, för den skull något den.sättutan att ersättasom

så måtto dock sådan kunskapsspridningI länk tillutgör fårätten att uten
allmänna uppgifter, den har kunskap myndigheter och derasatt som om
verksamhet har förutsättningar efterfråga uppgifter.större att
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offentlighetsinsynen i kap.för 2 TF skallföreslår grundbegreppetVi att
uppgifter förvaras hosSådana myndigheten iuppgift.allmän somvara

allmänna. Genom den föreslagnaskalldatabaserhandlingar eller vara
handlingsbegreppet fortfarande spelarbehållerkonstruktionen somman -

inför de teknikneutrala begreppensamtidigtrollcentral man nyasomen -
föreslår vidare den s.k. tillgänglighetsprincipenVidatabas.uppgift och att

uppgift förvarad hos myndighetregelmed attersätts omen anses enomen
myndighetensmyndigheten eller den finns ihosfysiskt finnsden om

På in-arkiv. motsvarande bör handlingelektroniska sätt varaansesen
nått fram tilltill myndighetenshar anlänt lokaler ellerdenkommen ettnär

tillhörförvar myndigheten.elektroniskt som

Handlingsbegreppet16.1

Inledning16.1.1

handlingsbegreppet ändamålsenligt ellerVi skall särskilt äröverväga om
våra direktiv påpekas det förhållandet handlings-det bör Iersättas. attom

varje sammanställning sakligtomfattabegreppet kommit att samman-av
kan tillgängligauppgifter myndighet medhängande göra program,som en

ochkan ske med begränsad arbetsinsatsförutsättning detunder utanatt en
åtgärder. tidigare har påpekatskostnader rutinbetonade Somnämnvärda

hållbarsådan definition ikan det ifrågasättasavsnitt 15.2.3se ärom en
vårdet enligt meningmodernt slag.teknisk miljö Dessutom äraven

rutinbetonade åtgär-avgränsning ligger i begreppetolämpligt denatt som
hittabara dess förarbeten. andraframgår lagen Förder inte attutan avav

nödvändigtinsynsrätt, det emellertid förstför allmänhetens ärgränser att
något.centrala begreppvissa för kap.analysera 2 TF
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16.1.2 Närmare handlingsbegreppet i TFom

Handlingar1 2.1

Allmänhetens enligt delTF allmännarätt uppgifter hos myndighe-att ta av
frånhar början gällt traditionella handlingar, vanligen ellerterna papper

text.382liknande med skriven Någon definition de traditionella hand-av
lingarna dock inte i TF, hänvisning till framställningutöver iges en
skrift. tilläggEtt års1949 rörandeTF kartor, ritningar och bildergenom -
framställning i bild har endast inneburit precisering eller utvidgningen-

givet.333handlingsbegrepp uppfattats Allmänhetensett rättav attsom som
del framställning i skrift eller bild alltså knuten till handlingenta ärav

konkret föremål.ettsom
beträffandeDet traditionella handlingarär självklart de skall haatt en

fysisk existens där slutligt har fixerats bäraren så innehållettexten att
låsts.384 Regleringen i TF alltså inriktad på fysiska föremålär för-som
medlar föreställningsinnehåll användning tecken, såsomett genom av

siffror.335skrift med bokstäver eller TF:s handlingsbegrepp innefattar
framställning i bild.även

handling enligtEn måsteTF visserligen bärare informa-ettvara av
tionsinnehåll det krävs inte den försedd med utställarangivelse;ärattmen
den behöver alltså inte undertecknad eller försedd med äkt-vara annars

Ävenhetstecken såsom stämplar eller tryckta logotyper. preliminära ut-
kast, ofullständiga anteckningar och siffersammanställningar är att anse

TF.336handlingar enligt Om exempelvis papperslappsom utan ut-en
ställarangivelse och i övrigt med ofullständiga anteckningar har kommit in
till myndighet den alltså allmän handling.utgören en

Under år har det skett snabb utveckling elektronisk do-motsenare en
kumenthantering såväl myndighetsområdet inom näringslivet.som
Elektroniska handlingar fyller funktion traditionella. De harsamma som

på förhand bestämt innehåll kan läsas ellerett uppfattas medsom annars

382 se vidare 1975/76:16O 82, 1981/82:37 8 och 1990/91 :60 18.prop. s. s. s.
383 Prop. 1948:230 125; jämför sou 1972:47 50 med hänvisningar ochs. s. prop.

1973:33 19 och 70.s. s.
384 En allmän handling skall bevaras inte har bestämts; 2 kap. l § jäm-TFannatom

förd med 3 och 10 arkivlagen 1990:782.
385 sakSamma gäller bestämmelserna i BrB urkunder.om
386 Prop. 1973:33 19.s.
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i traditionellmotsvarandepåhjälpmedel sätttekniskt texten ensom
medutställarangivelse kantraditionell ersättaspappershandling. En en

signatur387. och beslut i elektro-inlagorexempel kanSom nämnasdigital
l0 och journal-bokföringslagengrundbokföring §datoriseradnisk form,

patientjoumallagen.handlingar 3 §

Upptagningar16.1.2.2

parallellbeträffande börIToffentlighetsinsynen görasharDet ansetts att
utredningsförslagdettraditionella handlingar. Iröranderegleringenmed

i anfördesupptagninginförandet begreppet TFförgrundlåg till avsom
föremålpå konkretbör siktereglernadedärför motsvararetttaatt somnya

informationen.333 svårigheternaTill följdpå självahandling, inte attaven
upptagning iföremål fick begreppetsådant konkretfinnai IT-miljön ett

informationsinnehållet.själva Handepartementschefen,enligtstället, avse
data-fixerats på någon formskall hainformationendockbetonade att av

medium.389
förskjutitsharlagstiftningsärenden änI mot merresonemangensenare

lagrade datarepresentationdenknapptdärabstrakta nämnersynsätt man
datorprogram behövsochdatorerhjälpmedel t.ex.tekniskaoch de som

läsas ellerså den kanframskall kunnainformationenför atttasatt annars
uppfattas.390 varje kon-konstateradeslagstiftningsärendeårsI 1976 att

upptagninguppgifter börsammanhängandesakligtstellation som ensesav
handling.391potentiellför sig en s.k.

emellertid från uppgif-sigelektroniskt skiljerlagrasuppgifterDe som
digitalade endastunika sakde inte ärpå ärattter somgenompapper -

läs-ellerskickas viai dator, göraskan lagras nätettmönster t.ex. ensom
det lagrade,direkt delinteläsarepå skärm. Som utanbara tar avavmanen
så data har fri-beskrivasbrukartilldata Detomvandling atttext.aven

handling sågdeltidigarefrån databäraren. Närkopplats tog manav enman

387 dokumenthantering SOUElektroniski betänkandetnyligenIT-utredningen har
omvandlingdefinieras resultatetsignaturföreslagit digital1996:40 att av ensom

innehållet härrörkontrolleramöjligtdethandlingelektronisk gör att omsomav en
utställare.framstårfysiskafrån den somperson som

388 72.1972:47sou s.
389 1973:33 75.Prop. s.
390 m.fl.1988:1, 66offentlighet,ADB-upptagningars IRI-rapportvidare Seipel,Se s.

1992:1l0 107och SOU s.
391 1975/76:160 90.Prop. s.
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både data och databäraren på gång. Nu bara återgivningen ser man en av
data via de tekniska hjälpmedlen, inte själva bäraren eftersom denna utgörs

underlag för digitala inte kanett mönster med blotta ögat.av som man se
Upptagningsbegreppet omfattar således uppgiftssammanställningar

inte har på förhand bestämt innehåll potentiellaett handlingar.som
Avgränsningen har emellertid gjorts teknikstyrd allt harattgenom som
elektronisk form omfattas, sådana uppgiftssammanställningaräven ärsom
tänkta ha bestämt innehåll handlingar faller formelltatt ett under defini-
tionen.

16. 3 Register

Ett register i traditionell miljöutgör speciell handling. Efter-en typen av
registerbegreppet har i delvisanvänts andra betydelser isom ADB-

sammanhang finns det anledning något beröra dettaatt begrepp.även I
traditionell mening med register förteckningar och listoravses ävensamt
kortregister och kartotek varmed kataloger eller register i formavses av
lådor med lösa kort i bestämd ordning. Det avgörande uppgifternaär att är
strukturerade.392 Begreppet register används redan med denna innebördnu
i kap.2 § andra7 stycket TF, och den bestämmelsen omfattar även ADB-
upptagningar. Regeln gäller emellertid endast register förs fort-som
löpande, dvs. sådana register föremål för kontinuerligär uppdateringsom
och har obestämd livslängd inte register endastsom upprättas fören som-

användas vid lösandetatt till tiden avgränsad uppgift och harav en som
livslängd.393relativt kort

Registerbegreppet har vidare särskild innebörd i datalagen.getts en
Enligt definition i §1 datalagen omfattar begreppet personregisteren
nämligen inte bara register i vanlig mening också förteckningar ochutan
andra anteckningar. Av motiven till datalagen framgår personregis-att ett

undantagsvis kanter utgöras enda uppgift och löpandeävenav atten text
kan bli personregister.394att I datalagen har vidare ändamåletanse som

392 Jämför s.k. löpande beträffande vilkentext Datalagsutredningen och IT-utred-
ningen föreslagit vissa undantag från persondataskyddet SOU 1993:10 och100s.
110 och SOU 1996:40 25 och ff..165s.

393 Prop. 1975/76:160 143 och Bohlin, Allmänna handlingar, 158s. s.
394 Prop. 1973:33 118 och Kring/Wahlqvist, Datalagen med kommentarer,s. 55s.

där det bl.a. sådansägs ADB-användningatt brukas hjälpmedel vid för-som som
fattande, lagring, överföring och utskrift brev och andra dokument i många fallav
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personregistretiuppgifternaeftersombetydelse,centralmed registret en
härige-registermed detta.enlighet Begreppetibehandlasfårbara synes

i vanligregisteruttryckbetydelse ochursprungligamist sinha somnom
användas.börjatregister haregentligamening eller

skall före-registerfleraellerfrågansakEn är ettatt ansesomannan
med därtill hö-filerså helahar löstsdatalagenenligt systemligga att av
under förutsätt-personregister,endakanrande ettsomsesprogramvaror

så det naturligttekniskt fungeraroch äradministrativt attning systemetatt
därmed ikan IT-registerEgentliga ävenenhet.detuppfattaatt ensom

dataskyddsdirektivet definie-enheter.naturliga Itillhållasmiljön samman
varje struktureradregisterpersonuppgiftermedregisterockså somras

särskilda kriterier,tillgänglig enligtpersonuppgifter ärsamling somav
pådecentraliserad eller spriddcentraliserad,samlingen äroavsett om

förhållanden. Modernageografiskaellerfunktionella stan-grundval av
ochsynnerligen flexibelt bearbetamöjligtdetdardprogram attgör

register.i sådanauppgiftersammanställa
såvittdatoriseringen,alltså konstateraskanSammanfattningsvis att nu

uppgifter struktu-där vissamed egentliga registerbörjatharintresse,är av
därefterhartillgängliga i olika konstellationer. Detenkeltoch gjortsrerats
baseraddokumenthanteringbl.a. elektroniskutvecklingsnabbskett moten

för elektro-reglernaakter.och elektroniska Dedokumentpå digitala nya
löpande Au-omfattadå kommituppgifter harlagrade även text.niskt att

såsom lö-syften,skildaheltharbehandling uppgiftertomatisk somav
föras inkommitdelvisdärmedegentliga register, haroch attpande text

detta förkomplikationerdeterminologi,regelverk ochunder trotssamma
avsnitt 15.2.3.med sig se även

uppgifter16.1.3 Allmänna

låta in-skallhandlingsbegreppet överges,till handsliggerDet nära att om
sådant inne-i handlingen. Ettinnehållet synsättomfattai ställetsynsrätten

detsjälvklartfår välnågot Det närmastegentligen inte attbär nytt. anses
från offent-intressantai sig detdataellersjälva handlingen ärinte är som

insynsrättendäri.uppgifterna Attinnehålletlighetssynpunkt utan ur--
resultatintetill handlingar över-knutitshar ärsprungligen noggrannaav

får helt enkeltskäl. Allmänhetenpraktiskabetingatväganden, utan enav

användsellerpersonregister, förutsattbör att t.ex. personnummernamnanses som
sökbegrepp.sorterings- ellersom
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god inblick i myndigheternas förehavanden tillgången till derasgenom
dokumentation det inkräktar allt för mycket på verksamheten.utan att

Tanken låta offentlighetsprincipen omfatta uppgifter iatt stället för
handlingar inte Datainspektionen föreslogär årredan i1975 skri-ny. en
velse till regeringen införas.395allmän uppgift skulleatt Uppgiftsbe-

övervägdes också Data- och offentlighetskommitténgreppet SOUav
1988:64. Det avgörande skälet då inte införa uppgiftsbegreppetatt attvar
det skulle medföra deñnitions- avgränsningssvårigheter.396och I dennya

rättsinformatik397Institutet för lågrapport till grund förav som
kommitténs ställningstagande uttalades i detta sammanhang bl.a. följande:

Uppgift handling.är Skall allmänhetenatomärt än ha få delrättmer att
uppgifter inställerså sig omgående frågorna: i vilken utsträckning iav

vilka former Och här kommer till kärnan: begreppet uppgift i självaärman
verket redan centralt i 2 kapitlet TF och begreppet handling tjänar till att
precisera i vilken utsträckning och i vilka former allmänheten kan få tillgång
till uppgifter. Från den synpunkten kan allmän uppgiftsäga åt-attman
minstone indirekt redan TF.398etablerad konstruktionutgör ien

Uppgifterna har således alltid varit det centrala för offentlighetsprincipen
medan handlingsbegreppet har fungerat praktisk foravgränsaresom en
insynsrätten. Motsvarande avgränsning för de elektroniska handlingarna
kan väl inte ha fungerat likasägas bra har medfört svårförståeligautan ju-
ridiska konstruktioner såsom potentiella handlingart.ex. och samman-- -
blandning olika rutiner.av

Sekretesslagens bestämmelser förbud röja uppgift l kap.att §lavser
sekretesslagen. Den sekretesslagen innebar bl.a. reglernanya att om
handlingssekretess och tystnadsplikt förenades. En utgångspunkternaav
vid tillkomsten sekretesslagen just regleringen ansågs bli klarastattav var
och lättillämpad sekretessen fickmest den berörda uppgiftenom avse som
sådan, oberoende den fanns dokumenterad i allmän handlingav om en

inte.399eller Samma bör delvis möjligt applicera påresonemang attvara
problemet med handlingar och upptagningar i kap.2 TF.

395 Se beträffande Datainspektionens skrivelse, Seipel, Offentlighetens begrepp TF,-ADB och Allmänna handlingar, IRI-rapport 1983:8, 25.s.
396 sou 1988:64 85.s.
397 Seipel, ADB-upptagningars offentlighet.
398 A. 210.rapport s.
399 Prop. 1979/80:2 54, DsJu 1977:11 106.s. s.
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påpekas i denProblemetteknikneutralt. är,Uppgiftsbegreppet är som
både manifeste-uppgift kan26,nämndatidigare attrapporten varaen

eller ibåde fixerad påfinnasden kanintellektuellrad och ett papper en-
offentlighetsprincipenlåtamedvetande. Atttjänstemannenseller idator

talade intebetydelsen mänskligtuppgifter i ärmuntligaomfatta även
aktuellt.

heller handlings-intetillbaka kan vi konstateranågotblickarviOm att
påpekatssammanhanget har deti detdefinierat TF. Ibegreppet närmareär

innehållet måsteinnehåll det primära,handlingens ärdet attäratt mensom
gångerfloo alternativ kanupprepadestuderas Ettså det kanbevarat attvara

bevarade.på dettauppgifterde sätt äri lagtexten avgränsaatt somvara
deemellertid barainnebärtill begreppsapparat ävenVårt förslag attny

hos den se vidaremyndigheten allmännaförvaras hos äruppgifter som
förpå förvaring tillräckligtkravetvår meningEnligtavsnitt 16.2.4. är att

uppgiftuppgifter.meddelade Förmuntligentänkta ellerutesluta att en
registrerad hosnågot finnaspåmåste denförvaradskall sätt myn-anses

upprepade gånger.delmöjligochdigheten att ta avvara
traditionellhandling.detaljgrad Iuppgift har högre änBegreppet

den kanuppgifter,oftast mängderhandlinginnehållermiljö menaven
bokstav elleruppgift, tecken,endaockså bestå bara ett t.ex. enenenav

på elektro-i grundenall informationmiljön baserasdigitalasiffra. denI
till be-de datornnollor.ettor och Först översättsniska impulser när av

talaljud kanbilder ellersiffror,bokstäver,gripliga tecken, t.ex. man om
minstadenkunna definierasuppgift skulle kanskeuppgifter. En som upp-

vår mening behövsinnehåll. Enligtsakligtharfattbara enhet ettsom
i lagen.definition uppgiftsbegreppetsådannågonemellertid inte av

enligtallmänhetens insynsrättförgrundläggande begreppetdetOm
insynsrättenfråga:uppgift blir Kanallmänskallkap. nästa2 TF vara

kvar överord-i lagen haeller måstebegrepp,direkt till dettaknytas man
di-bygger insynsrättenmodellhandling Ennade begrepp t.ex. somsom

framtiden. datorpro-föredra för Deskulle kanskeuppgifterrekt på attvara
på-den endaskulleuppgifternaanvänds för hantera utgöraattsomgram

del dehamed andra ordskulleAllmänheten rättbyggnaden. att ta upp-av
konstellationerolikai alla de ärförvararmyndighetengifter somsom

myndighetendatorprogramhjälp demedåstadkommamöjliga att somav
handlingsbegreppethelt lämnaför inteavgörande skälanvänder. Ett att nu

vik-fortfarande spelarpappershandlingartraditionellaemellertidär att en

400 uppl., 90-91.yttrandefrihetsrätt, llTryckfrihetsrätt ochStrömberg, s.annan
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tig roll i myndigheternas verksamhet. Vidare begreppet handling såär
djupt i den svenska grundlagen det önskvärt behållarotat är det.att att

16.1.4 Handlingar och databaser

förvaras16.1.4.1 Hur uppgifter

regleringEn innebär och har del derättatt uppgifteratt tasom var en av
förvaras hos myndighet bör konkretiseras för kunna tillämpas iattsom en

praktiken. Den omständigheten uppgifterna måste förvaradeatt vidvara
myndigheten innebär de måstenämnts bevarade på sådantattsom ettvara

det går del dem vidsätt upprepade tillfällen.att att ta De traditionellaav
handlingarna vållar inte några problem i sammanhanget, det regle-ärutan
ringen de elektroniskt lagrade uppgifterna måste övervägas. Attav som
endast handlingsbegreppet med begreppetersätta uppgifter skulle bildligt

innebära lösgör alla bokstäver frånsett att t.ex. myndighetens hand-man
lingar och lägger dem huller buller i skåp. I syfte förenkla ochett attom
förtydliga bör regleringen därför i fortsättningenäven knytas till vissa lag-
ringsenheter används tidigare utgjordes, dessa lagrings-nämnts,som som
enheter uteslutande traditionella handlingar. Vanliga pappershand-av
lingar fyller naturligtvis i fortsättningenäven denna funktion som
uppgifts1agrare.

digitalI miljö det enligt vår meningär naturligt anknyta dels tillatten
uppgifterna lagrade i sin grundform dels till de tekniska hjälpmedel som
finns för uppgifterna låsbara.göra Dagens reglering,att sikte på detarsom
hypotetiska uppgiftskonstellationer kan produceras med utgångspunktsom
från registret s.k. potentiella handlingar framstår emellertid alltförsom- -
svårbegriplig. Lagstiftaren har dolt vissa frågor inom för begreppetramen
upptagning. Enligt vår mening bör frågor vad i egentlig meningom som
förvaras och vilka sök- och sammanställningsmöjligheter före-om som
ligger behandlas och inte blandasöppet samman.

Genom skilja mellan grunduppgifter och vadatt kan fram i läs-tassom
bar form bör vidare regler har anknytning till kap.2 TF kunna förtyd-som
ligas. Bestämmelserna dels i kap.15 sekretesslagen, registrering ochom
utlämnande allmänna handlingar, dels i arkivlagen, vilka båda sinav tar
utgångspunkt i kap.2 går inteTF, tillämpa på potentiella handlingar.att
Det knappast praktisktär möjligt på förhand alla de uppgiftskon-att ange
stellationer kan tänkas bli producerade utifrån vissa grunddata, ochsom
arkiveringen måste naturligtvis inriktas på grunduppgifter och eventuellt
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vad de konkret inne-myndigheternaDärför bör ange merprogramvaror.
grunduppgifter, delsvissauppgiftssamlingdels utgörshar; dvs. avsomen

sammanställningar.möjligheter tillvissa
redan i kap. 7§ andraanvänds 2uppgiftssamlingarsådanaFör nu

genomgång registerbegreppetVårbeteckningen register.stycket 1 TF av
användas med heltdet kommitdock visat16.1.2.3 haravsnittse att att

datalagen och i tekniskaanknytande regler 1 §ibetydelseannan
går finna någon med dendå detFrågansammanhang. är termatt annanom

sammanställningarbeskriver dessabegreppinnebörden.avsedda Ett som
eftersom detuppgiftssamling knappast användbartsåsom strukturerad är

har vidare be-belasta lagtexten. Vigrad skullei alltför hög övervägt att
inte handlingar föruppgiftssammanställningarandrasådana ärnämna som

vår till-uppgiftssammanställningar. Iandraregister eller strävan att
emellertid valtmöjligt har viframtidsinriktat förslagsåskapa attett som

beskriva den plats därdatabas fördirekt till begreppetanknyta att upp-
på iuppgifter ellerdet handlarförvaras,gifterna ettoavsett papperomom

uppgifter fallerockså ingasådant valdator. Ett är ägnat garantera attatten
faller under någotuppgifternaoffentlighetsprincipen om intevid sidan av

eller kon-minnesanteckningi föruttryckliga undantagen TFde t.ex.av
96/9/EG den 1996rådets direktiv 1lEuropeiska rätts-cept. I mars omav

samling verk,databas endefinierasfor databaserligt skydd aven som
sammanställtselementsjälvständigaeller andradata ett systema-som

tillgänglig elektro-för sigmetodiskt ochtiskt och ärsätt genomsom var
framgått vår avsikttidigarepå något sätt. Sommedier ellerniska ärannat

be-generell betydelse,databasvisserligen begreppet ettatt menmerenge
det förslagvår ändå kunna användas.enligt mening Idetta börgrepp som

på tid hardatabasdirektivet har utarbetatsgenomförandetill senaresomav
data-sammanställning i stället föranvända ordetvisserligen valt attman

används ibegreppet databasOrsakenbas. närär attatt man anser
sammanställningar i digitaltillregel baraförs tankarnasvenskan, som

form.401 Vi emellertiduppgift dock äldre.betydelseniData är attanser
"uppgiftssammanställningteknikneutralt och ordetordet databas är att

sammanhanget.använda i det härinte lämpligtär att
frågan vad skiljerocksådatabas aktualiserarVårt val begreppet somav

haruppgiftersammanhangbetyder i vissauppgift från data. Data som
sådannågonåstadkommaemellertid inteelektronisk form. Vi attavser

401 1996:71 35.Ds s.
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distinktion. Med data vi uppgifter, vilken form de har. Vioavsettavser
skulle med andra lika0rd ha kunnat välja begreppetgärna uppgiftsbas.

16.1.4.2 definition handlingsbegreppetEn av

detNär gäller elektroniska uppgifter kan inte del dem direkt itaman av
den form de har i databas, måste använda datorprogram förettsom en man

få fram uppgifterna. Analysen se avsnittatt 16.1.2 visar detattovan
typiskt handlar två olika objektkategorier kan fåsett delom som man av:
dels handlingar har på förhand bestämt innehåll dels andraettsom upp-
giftssammanställningar kan ha och oftast har olika innehåll beroen-som
de vid vilken tid de fram och vilka kriterier hartas förangettman
framtagningen. kanDe kallas utdrag egentliga register. Proble-senare ur

med den nuvarande regleringen som tidigaremet är utvecklats i avsnitt
16.l.2.3 blandat de båda kategoriernaatt be-man samman attgenom
handla handlingar register, dvs.sätt har bortsett frånsamma som man

uppgifter i handlingar till skillnad från andraatt upptagningar formar ett
bestämt innehåll inte får ändras då blir det nämligen handling.som en ny-
Sammanblandningen har skett därför uppgifterna i handling lagrasatt en
elektroniskt i form och nollor, alltså i grundformettorav samma som
uppgifter i register. därMen upphör egentligent.ex. ett alla likheter mellan
de båda uppgiftssammanställningar.typerna av

För regleringen skall bli begriplig det enligt våratt är mening nödvän-
digt handlingsbegreppet förbehålls sådanaatt exklusiva uppgifts-

Ävensammanställningar handlingar är. de uppgifter till-som om som
bildar handling lagras i och därmed del databaser,utgörsammans en av

bör de behandlas, visas, oförändradt.ex. sammanhållen enhet. Ettsom en
ytterligare skäl för behålla handlingsbegreppetatt tidigareär, nämnts,som

del myndigheternas uppgifteratt alltjämtstor finns i traditionellaen av
handlingar. handlingarFör i den traditionella miljön innebär vår föreslagna
definition handlingsbegreppet inte några nyheter.av

övrigaDe uppgifter förvaras i myndigheternas databaser börsom pre-
cis omfattas offentlighetsprincipen i den mån de kan till-som nu görasav
gängliga i begriplig form med hjälp de tekniska hjälpmedelav som myn-
digheten förfogar Sådana uppgiftskonstellationeröver. det utomutgörs av
handlingar i dag betecknas upptagningar.som

Allmänna uppgifter kan således finnas i handlingar. Med handling av-
specifik samling uppgifter, nämligen sådana har bestämtser en ettsom
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elektronisk form.iellerpåförekommerdeninnehåll, oavsett papperom
förändras.skall inteochutställarenoftast bestämtsharInnehållet av

databaseruppgiftssammanställningarAndra4.316. -

uppgiftssammanställ-från andraalltså typisktsigskiljer settHandlingar
uppgifts-också kannaturligtvis sägashandlingningar, även vara enenom

utställarangivelse,oftaharhandlingdatabas. Ensammanställning, enen
inne-deluppgiftssammanställning. Den tarhar intedet avsomannanen

omanipule-innehålletlitakunnabehöverhandling, atthållet i texten,en
någon bety-inteharutställare. Detframstårfrån denhärrörrat somsom

eller påpåhandlingiuppgifterna ettpresenterasdelse enpapperenom
sammanställningenkaraktären ärhandling,elektroniskbildskärm

handling.bör benämnasoch denändå densamma
registeristruktureratoch lagras ärsamlas infalli andrauppgifterNär

skalluppgifter snabbtvanligtvisinformationsbehandlingenmedsyftet att
enskilti varjebehövspåsammanställas detoch sättframkunna somtas

uppgif-ordningoch i vilkenbetydelsehuvudsak ingen närhar ifall. Det
viduppgifterna registrerasfalltypisktregistrerats. Ett ärhar attterna

kan liggauppgifternaavgörandetjänstemän. Det ärolikatider attskilda av
sammanställningar.ochsökningarflexiblamindreellerförgrundtill mer

så-fördatabasen, förberettsregistrerades ideredanhar,Uppgifterna när
iuppgifterna förs inord redanmed andra närförfaranden. Mandana vet

sökbegreppvilkabland dem t.ex.sökakanpå vilketdatabasen sätt man
gåruppgiftervilkasammanställa dem t.ex.elleranvändaskan somsom

frånuppgifternaskall läsameningenintekombinera. Det är attatt man
påskall läsasuppgifternameningeni databasen, ärtill slutbörjan attutan

tillfälle.enskiltvid varjesjälvläsarende sätt angersom
databa-betydelseingenhandlingar har detgällerdetPrecis när omsom

Även pappersjournal ellerelektronisk form.eller ipåfinns enpappersen
inte framuppgifternaavgörandedatabas. Det är taskortregister attärett en

typisktdetgång för alla givet. Tvärtom är attärsätt nyaett ensom
på sådantställtsharuppgifterna sättochtillföras ettuppgifter skall att upp

söka efter ochskallför sökning. Närförberettsde har samman-att man
registretshjälpfår meddatabasmanuelluppgifterställa upp-avmanur en

sökningen.utföra Isjälvinstruktionerellerrubrikerställning, enm.m.
sammanställ-sökningen ochsjälvanaturligtvisskötsdatabaselektronisk

datorprogrammet.ningen av



504 En begreppsapparatny SOU 1997: 39

Vi föreslår sammanfattningsvis begreppet databas får betecknaatt så-
dana uppgiftssammanställningar inte handlingar ochär typisktsom som

har förberetts för införing, sökningar ochsett sammanställningar på ma-
nuell eller elektronisk väg.

16.1.4.4 Gränsdragningen mellan handlingar och databaser

Frågan uppgift förekommer i handling eller i databasom kanen en en
ibland tänkas bli svår besvara. Elektroniska handlingaratt kan i vissa
sammanhang betrakta databaser och viceatt Elektroniskavara som verca.
handlingar kan innehålla definitionert.ex. vissa fält har förberettsav som
för sökning. Det kan fält för adress, ärendemening Däref-vara namn, osv.

kan följa löpandeter De uppgifter har förtstext. in sådanai fälten som
förberedda för sökningär får tvekanutan sägas innehållsom iutgöra en

databas, de samtidigt delär handlingen. Vidare kan databasmen en av en
dvs. uppgifter har förberetts för sökning och sammanställningsom
komma in till myndighet påatt diskett. denI situationent.ex. fårges en en
hand1ingsrekvisiten sägas dvs. denöver, skallta registreras som en
handling och innehållet skall bevaras så det såg den kom in.närutsom
Om uppgifterna sedan behandlas vidare eller sammanställs hos myndighe-

får de databas.sägasten utgöra en
Enligt vår mening bör inte dessa problem teoretiskt slag över-av mera

drivas. Det väsentliga allmänhetenär kan få delatt uppgifterna; huru-av
vida det egentligen handlingär eller databas "lagringsenhet"ären en som
spelar inte så roll. bådaDe begreppenstor kan tillåtas överlappa och in-

i varandra. praktikentegreras I torde det så handlingar typisktattvara
hanteras i ord- och textbehandlingsprogram och registreringssystematt av
olika slag vanligtvis databaser. Skulleutgör det någon gång uppstå tvekan

uppgift finns i handling eller databas bör det för offentlighets-om en en en
insynen fördelaktigaste valet göras.

16. 5 Flera databaser

En myndighet kan ha flera databaser och dessa måste ibland på grund av
vissa bestämmelser hanteras för sig. Databaserna får inte hanterast.ex.var
så ändamålet med behandlingenatt blir det ellerän deett annat som- -
uppställts. Många myndigheter kan ha mål- eller ärendehante-antas ett
ringssystem innehåller grundläggande funktioner för sådan hantering,som

registrering ärenden,t.ex. inkommande handlingar, beslutparter,av Iosv.
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förgällerDatainspektionenbesluteller detregisterförfattning somden av
ifårsökningar görasvilkabestämmelseroftafinnsmyndigheten somom

sammanställas. Omfåreller intefåruppgiftervilkaochsystemet som
myndighetenandrafrån deåtskilthållas systemskulleinte somsystemet

effektdenhaintebegränsningardessaskulletilltillgånghareventuellt
någravållapraktiken inte störretorde iSituationenavsedd. pro-ärsom

arkivmyndigheter. Närhosuppkommahand baraförstatorde iblem utan
data-uppgiftersammanställningarelleruppgiftervill haallmänheten urav

behandlasdatabasalltså varjebörarkivmyndighet en-hos som enbaser en
denregisterförfattningari attbestämmelserfinnsdet t.ex.Om omhet.

arkivmyndig-tillöverlämnadesdeinnanuppgifternahademyndighet som
måstesökningar,ellersammanställningarvissafick sammainteheten göra

samkörablanda ellerhellerfår intearkivmyndigheten. Denförgällasak
databaser.

offentligauppgifternablirNär16.1.4.6

hand-offentligai dag närblir sätthandlingariUppgifter somsamma
tillämpligareglernagällande ärDeellerinkommit upprättats.harlingen

handlingar.elektroniskaså välpappershandlingarhandlingaralla som-
så defortoffentligablihuvudregelÖvriga bördatabaseruppgifter i som

kap.iundantagen 2någotunderfallerde intesåvittdatabasenin iförs av
alltså deföljerminnesanteckningar. Deellerkoncept nuva-TF t.ex.om

införing blirförfärdigställtsharregistretså fortregister,förreglernarande
möjligaHärigenomTF. mesta7§ 2 garanteraskap.allmänt 2det st.

offentlighet.

Följdändringar16.1.5

påjusteringarkräverföreslår i kap. TFvi 2begreppsapparatDen somnya
Viförekommer.handlingallmändär begreppetlagstiftningeniställenalla

förslaglämnagivitsden tidsraminommöjlighethaftintehar att osssom
förslagvi framdock läggerbehövs,följdändringarformellaalla detill som

tryckfrihetsförord-igrundlagamaibestämmelserdeiändringartill -
där begreppetyttrandefrihetsgrundlagenochregeringsforrnenningen, -

iföljdjusteringarförslag tillocksåVi lämnarförekommer.handlingallmän
arkivlagen.ochsekretesslagen

visserligenföreslår innebärvi attbegreppsapparatDen somnya
hand-begreppetuppgiftallmänskalli kap. TF2grundbegreppet menvara
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ling har fortfarande och delvis betydelse. De allmännaen egen annan
uppgifterna formar handling manuell eller elektronisk deen närt.ex.

Ävenlämnar myndighet. uppgifter hos myndigheten finns i da-en som en
tabas, på dagboksblad eller i elektronisktt.ex. ett register, lämnarett
myndigheten i form handling i form kopia dagboksbladetav en av en av
respektive registerutdrag. Det bara så längeett är uppgiftssamlingar finns
hos myndigheten de har databaskaraktär dvs. så länge kan fyllasom man
på med uppgifter, söka bland dem eller sammanställningargöranya av
dem.402 Vilket begrepp skall allmän handlingersätta i andrasom
sammanhang får därför i varje enskilt fall.avgöras mångaI situationer går
det säkert knyta direkt till begreppet allmänatt uppgift i stället,an näm-
ligen det uppgifternanär hosär myndigheten andraIsom avses. samman-
hang, uppgifterna redan harnär lämnat myndigheten, kan det lämpli-vara

använda såväl handlingsbegreppetatt begreppet allmängare uppgiftsom
och tala allmänna uppgifter i handlingar eller handlingar inne-om som
håller allmänna uppgifter.

Den begreppsapparaten innebär inte de bestämmelser utanförnya att
kap.2 TF innehåller begreppet allmän handling förändras i sak.som Vad

det handlar finna den bästaär lagtekniska lösningatt i olikaom samman-
hang där begreppet allmän handling förekommer några ändringarutan iatt
sak inträder.

De övriga regler i TF aktuella för detär förstaär bestämmelsen isom
kap.1 1 § andra stycket och bl.a.rätt offentliggöra all-attsom ger var en

handlingar imänna tryckt skrift. Den sikte justrätten på uppgiftertar i
handlingar till skillnad från meddelarfriheten i kap.l 1 § tredje stycket

omfattar vilka uppgifter helst, både sådana finns i handlingarsom som som
och databaser och andra, muntliga. åtskillnadDennat.ex. återkommer i
bestämmelserna i kap.7 handlar brott tryckfriheten. Vissamotsom om
bestämmelser fall där någon på otillåtet lämnarsätt ellerett offent-avser ut
liggör sekretessbelagda handlingar 7 kap. 3 § 1 och2 5 § Annatst.
utlämnande sekretessbelagda uppgifter, muntligt, faller underav t.ex. sär-
skilda regler i kap.7 t.ex. 3 § 1 ochl 3 5 § 2 ochst. 3. Generelltsamt
kan meddelarfriheten,sägas dvs.att straffritt lämnarätten uppgifter,att
vilka helst, vidareär lämnaän rätten eller offentliggöraatt all-som ut

handlingar.männa Meddelarfriheten inskränks bara i de kvalificerade fall

402 Det sak denär enskilde har fåttatt uppgifterna fören delannan ocksåutsom egen
kan vidta sådana åtgärder. Vid det tillfälle de lämnar myndigheten har uppgifts-
samlingen bestämt innehåll ochett därmed handling.är en
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di-från de fallgivetvisbortsettsekretesslagenkap.i 16 somnämnssom
Vårt för-liknande.säkerhet ochriketsangående brotti TFrekt motanges

någonpunktnågoninnebär intei kap. TF2begreppsapparattillslag ny
utlämnandepå muntligtsiktebestämmelserdeförändring tar avsomav

styckettredjei kap. §meddelarfriheten l1gällerdetvarkenuppgifter, när
Dessaförfarandenstraffbara nämnts.dehandlardeteller när som nyssom

däremotbestämmelserinte justeras. Desåledesbehöverbestämmelser som
tillå-påhandlingarallmännaoffentliggöraellerlämna etthandlar utattom

och § lkap. § 2 53 l§ 2 7l kap. lotillåteteller st.sätt st. samt avsertet
handling bör där-allmänhandlingar.i Begreppetfinnsuppgifterjust som

innehåller allmännahandlingarbestämmelserför i dessa ersättas somav
Även innehåller be-kap. §i YGL 5 3bestämmelsedenuppgifter. som

består iyttrandefrihetsbrotthandling attallmän mangreppet somavser
därför till-handling.sekretessbelagd Resonemanget ägerlämnar ut en

också här.lämpning
kap. §aktuella 12regeringsformenbestämmelser i ärbådaDe som -

myndighetenhospåsidan sikteå andra rätten§ taoch kap. 18 att8 tar-
gå viaanledningfinns det ingen vägenhandlingar. Här attdel allmännaav

allmändirekt tillknytabättredethandlingsbegreppet är attutan upp-an
Ändringen följddirektför övrigti §bestämmelsen 18 ärgift. avenav

sekretesslagen.iändringarna
be-i de angivnaföljdändringamautformningenDen närmare av
intejusteringarnaEftersomförfattningsförslaget.framgårstämmelserna av

författnings-särskildnågonfinns det intei saknågon ändringinnebär
dem.tillkommentar

Sammanfattning16.l.6

förtydligasförenklas ochtill uppgiftsbegreppetdirektanknytaGenom att
knyter ihopteknikneutralt ochuppgiftOrdetkap.i 2 TF. ärregleringen

återfåbör finnas kvarHandlingsbegreppetmedsekretessreglerna TF. men
inte finns iuppgifter somgäller övrigadetbetydelse. Näregentligasin

till den logiska lag-direktknytasbör insynsrättenhandlingaregentliga
precishandlingar börUppgifter ibenämnd databas.ringsenheten, ossav

elektronisk in-traditionell ellerhandlingen ärbli allmänna närnusom
såbli allmännadatabaser böruppgifter iupprättad, medanellerkommen

färdigställts för införing.harfort databasen
inteallmänhetens insynsrättinnebärbegreppsapparatenDen attnya

föränd-bara denförslagetinnebärtekniken. Sakligttilllängre knyts sett
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ringen inte längre kan kräva myndighetenatt sammanställerattman upp-
gifter ord, meningar riktiga handlingar till handlingar, däremotur nya
kan allmänheten i fortsättningen krävaäven andra sammanställningar av
uppgifter databaser. Att lagen tidigare formellt har omfattatur sett även
sådana s.k. potentiella handlingar fyller ingen vettig funktion. Meningen
med handling just den harär visst, gång föratt alla, bestämtett inne-en en
håll, och det inte meningsfulltär tillskapa handlingar tillatt vilka detnya
inte finns någon egentlig utställare. Vi känner heller inte till något fall där
sådana sammanställningar har begärts. Vårt förslag har i denna del inte
något med användandet sökfunktioner kanMangöra. mycketatt välav

i fortsättningenäven använda sådana för söka efter ord i hand-att t.ex.
lingar till detta återkommer i avsnitt 17. Men har väl fått itagman en
handling skall hela handlingen, eller bestämd del den, lämnas såen utav

den inte med något potentielltut, innehåll.annatsom ser

16.2 Förvaring

l6.2.l Allmänt

tillbakaLängre de handlingar förvarades vid myndighet offent-var som en
liga, under förutsättning de dessutom inkomnaatt eller upprättade. Närvar
upptagningsbegreppet infördes innebar detta, tidigare senämntssom av-
snitt 15.2.2, allt tillgängligt föräratt myndighet blevsom atten anse som
förvarat hos myndigheten. Dessutom kom allt tillgängligtär försom
myndigheten inkommet.att anses som

dennaNär tillgänglighetsprincip infördes vållade reglerna inte några
problem. Varje tillgängliggörandestörre föregicks övervä-av noggranna

ganden se avsnitt 15.1. Den tekniken med globala nätverk harnya
emellertid gjort principen leder till orimligaatt konsekvenser. Myndig-nu
heterna kan inte längre hålla reda på vilka handlingar de har, mindreän
registrera dem. Det därför naturlig utgångspunktär försöka få ord-atten
ning på vad myndighetsär allmänna uppgifter och vad intesom en ärsom
det.
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inte suddasbör utMyndighetsgränserna16.2.2

innefattafortsättningenioffentlighetsinsynen ävenmening börvårEnligt
kunskapsinsynmed inslagverksamhetsinsyn,ärendeinsynsåväl avsom

betydligt snabbareblivitdatorernaVisserligen har15.6.avsnittjämför
alltjämttordeoffentlighetsinsyneninformationsmängdema störreoch men

ibörsyften.fylla Insynenkommaöverskådlig tidoch under att en-samma
uppgifter.myndigheternassvenskatill debegränsadhärmedlighet vara

privaträtts-nå databaser hosmöjlighetertekniskamyndighet har attAtt en
alltsåbör inteviamyndigheter Internetutländskaellersubjekt t.ex.liga

allmänna.därfinnsupptagningardetillleda att somsessom
inte hellerinnefattaroffentlighetsinsynmedsyftet attangivnaDet

bör detmyndighetsgränser. Tvärtommåste få ske överoffentlighetsuttag
in-och derasmyndighetermellanundvikasmeningvår gränserenligt att

myndigheternabehövsSådanaraderasformationstillgångar gränserut. om
offentlighetsstruktur.på godtill kravenlevaskall kunnai praktiken upp

sekretess-föreskrifterna i kap.15följaskall kunnamyndigheternaFör att
uppgifter allmännalämnahandlingar,registrera att utlagen att urt.ex. om

tillhandahållatelefonsamtal,vidvanligenallmänhetentill atthandlingar
uppgifter s.k.delsjälv kanallmänhetensåhjälpmedel tatekniska att av

har överblickmyndigheten överförutsättspresentationsterrninal attosv.
skall fungera krävsoffentlighetsinsynenden har.handlingar Förvilka att

uppgifter. Omsinakontrollhar grän-myndigheternaenkelt överhelt att
självavår mening ienligtkan detsuddasmyndighetermellan ut ver-serna

offentlighetsinsyn.försämradket innebära en
persondataskydd,frågorsekretessfrågor ochbörVidare som avom

komplicerassvårhanterliga, inteuppfattasallmäntmyndigheterna ge-som
uppgifter egentligentillprövning vidgasdennaförunderlagetatt somnom

sekretess-tillämpa sinamyndighet skallVarjemyndigheter.andratillhör
uppgift hos olikagälla försekretessbestämmelser kanOlikaregler. samma

myndigheter.
mängderdimensionerfår helt andradenFrågan inte storaär ommenny

avsnitt 15.3framtidsvision sevårenlighet medimyndighetsinformation
nuvarande sekretessreg-myndigheter.flera Denåtkomlig hosteknisktblir

uppgifter.vissahanterartypisktmyndigheternaleringen bygger settatt
myndighet,förtillgängligauppgifterdessa ävenOm görs t.ex. en annan

sekretess skallsåSekretessregleroftavisserligentillskapas att sammanya
andrauppgifter dengällerdetmyndigheterna. Närbådagälla vid som

verksamhetenanvänder i denochhar hämtatverkligenmyndigheten egna
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uppstår inga problem. Regleringen urholkas emellertid myndighetenom
tvingas lämna och sekretesspröva uppgifterut även inte har någonsom
anknytning till verksamheten. Skyldigheten lämna uppgifterna iatt ut är
det fallet helt och hållet knuten till den omständigheten uppgifternaatt är
tillgängliga.

Mot detta måste ställas önskemålet inte besvära enskildatt med atten
besöka olika myndigheter för få del visst materialatt teknisktärav som
åtkomligt vid myndigheterna. Med dagens kommunikationstekniken av
bör sådana hinder för den enskilde dock kunna undvikas över-genom en

bestämmelserna tillhandahållande allmänna handlingarsyn av om av
2 kap. 12 och 13 TF. Vidare kan myndigheterna ändå lämna ut mate-
rialet serviceåtgärd. Vi återkommer i avsnitt 18 till hur allmänhe-som en

åtkomst till myndighetsinformationtens skall kunna underlättas.
Behovet mellangränser myndigheter och informationstillgångarav gör

sig alltså gällande med sådan styrka regleringen i TF inte böratt utformas
så myndighet, endast på grundatt teknisk åtkomst, skallen skyldigav vara

för offentlighetsinsyn lämnaatt myndighetsut uppgifter. De olä-en annan
genheter detta kan medföra för enskilda bör mötas reglernaattgenom om
utlämnande till dagens IT-användning.anpassas

Beträffande handlingar hos svenska myndigheter innebär detta ingen
inskränkning till offentlighetsinsyn.rätten Den vill delav visstasom av en
handling har endast vända sig till myndighetatt har handlingenen som
bland sina informationstillgångar. Beträffande upptagningar finns hossom
privata subjekt eller myndigheter i land, teknisktannat åtkom-ärmen som
liga vid svensk myndighet, bör nuvarande reglering dock begränsas.en
Det inte önskvärt medär fortsatt utradering mellangränser svenskaen av
myndigheters respektive enskildas och utländska myndigheters uppgifter.
Naturligtvis blir sådana upptagningar allmänna de hämtas från så-om en
dan källa till svensk myndighet. Dokumentationsskyldighetenen enligt
14 § datalagen, innebär elektroniska uppgifter haratt vidsom använtssom
handläggningen ärende skall tillförast.ex. ärendetett i läsbar form,av ger

skydd ärendeinsynenett inskränksmot att se vidare beträffande dokumen-
tationsskyldigheten avsnitt 21.4.3 denI mån detta otillräckligt be-anses
träffande uppgifter bör skyldighetenexterna dokumentera vidgas, inteatt

på vad myndighetensutgör uppgifter. Den snabbasynen utvecklingensom
informationssystemöppna ochmot kraftfulla telekommunikationer leder

till världsvid offentlighetsinsyn inte har anknytningannars en som ens
till kunskapsinsyn relaterad till svenska myndigheter.
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avgränsasätt attEtt nytt16.2.3

uppgifter. Manallmännamyndighetsdå hur avgränsarFrågan är enman
i elek-ellerpåsådantvidsig gränsentänka sätta papperskulle kunna att

myndighe-sådantellerför,myndighetenform somtronisk ansvararsom
myndighe-vidverksamhetenbestämmerreglerdeenligthaskall somten

insynen.inskränkaemellertidriskeraravgränsningsmetoder attSådanaten.
Vemsbedömningnågoninte görabehövergällande avEnligt rätt man

denmyndighetenhos ärhandlingenFinnsbordeelleruppgifterna är vara.
utgångspunktbradettameningvårEnligt ärslut.punkt somallmän, en

pappershandlingar.traditionellagällerdetproblemnågra närvållarinte
vilkabestämmerhuröverväganden ärkräver närmareVad mansom

alltblivitharmyndigheten. Dethosfinns t.ex.uppgifterelektroniska som
ellerdataföretaganlitarverksamhetsinförmyndighet ettvanligare att -en

in-av detdelardriverlokalersinaoch imyndighet ägersomannanen -
använder.403 användareEnmyndigheten somformationssystem som

dockmärkerärendeihandlingelektronisk ettlagrar t.ex.ellerhämtar en
platsellerhusiförvarasdataskillnadnågon annanknappast sammaom

föranlitatsharmyndighetellersubjektprivaträttsligt somannanenettav
ändamålet.

skallbeträffandeutanför TF,vuxit fram ansessomDen vemsomsyn
förvaraslagringsenheterdeochdigitala dataförförvarinneha somett

förtillgängligadata över-tillräckligt ärdetinteinnebärdär, att omanses
deninneburithadesådant att t.ex.form. synsättEtttill läsbar somföring
tekniskadärmed harochförinformationssystem e-postadministrerar ett

innehavareskullemeddelandenaläsa avmöjligheter somsesatt
inteförvar byggersådanainnehadessa.404 Synen ansessomvem

inneslutitsharfysisktutifrån vadavgränsningartraditionellapåheller som
Dålådor och kuvert.slutnasåsomförvarochtraditionellai utrymmen rum,

gåttställethar iUtvecklingenhindrats.IT-användningrationellhade en
datadigitalaförförvafdeskydd förochavgränsningarlogiska sommot

språkbrukföretag.405 i allmäntfinnsNumeraellermyndighettillhör etten

informations-403 driftenanlitas förmyndighetocksåförekommer avDet att annanen
skatteförvaltningen.inomDataservice harroll RSVjämför dent.ex.systemet,

ochtelehemlighet404 brytande§ BrBi kap. 8straffbestämmelsema 4Jämför av
dataintrång.datalagen§21

påkrav405 hindrasobehörig åtkomst t.ex.vanligtvisskydd innebärSådana att genom
data krypteras.ellertillträdelösenord för attangivande genomav
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till och med särskilt uttryck cyberrymdenett engelskans cyberspace- -
för beteckna de elektroniska skapas.405platseratt som

delvisEtt tänkande har alltsånytt in på områdetträngt till följd bl.a.av
informationssystemens utformning och uttryckssätt. På sättnya samma

någon kan eller hyra ochäga därvid eller tillsammanssom medensam
vissa andra ha bereda sigrätten tillgång till hus,att eller något annatrum
fysiskt förvar och de handlingar finns där, utformas IT-miljön alltmersom
så elektroniska med därtillatt knutnautrymmen för databehand-resurser

etc.4°7ling kan ägas, hyras Skillnaden det fysiskaär innehavetatt av
visst eller förvar med där förvarade handlingarrum ersätts tillrätt ettav en
elektroniskt utrymme, i detär oberoendenärmaste de tek-som av var

finns.408niska hjälpmedlen Till detta knyts tekniska rutiner så gränseratt
mellan verksamheter och ansvarsområden kan upprätthållas.

Detta har kommit till särskilt tydligt uttryck på två områden; skyddet
olovlig åtkomst och rutinernamot för elektronisk adressering. När infö-

randet regler i 2 kap. förTF ADB-upptagningar övervägdesav skyddetvar
olovlig åtkomst till data i huvudsakmot fysiskt. Datorer och andra tek-

niska hjälpmedel förvarades så endast vissa kundeatt kommapersoner
dem. Utvecklingen myndigheter och enskildamot att skall kunna kommu-
nicera elektroniskt och de behöriga skallatt är kunna nå data obero-som
ende de befinner sig, har dock fört med sig det fysiskaav var skyddetatt -
inriktat på datorhallar, terminalrum,t.ex. kopplingspunkter för nät etc. -
har logiska skydd såsomersatts personliga lösenord, krypteringav och lik-

Övergångenrutiner.409nande till logiska skydd har påskyndats attgenom
datorerna allt oftare ansluts till allmänt tillgängliga Dånu nät. är natur-
ligtvis fysiska skydd inte tillräckliga; kan nätanslutningen användas för att

406 Jämför uttrycket kvasimateriella utrymmen Datastraffrättsutred-använtssom av
ningen SOU 1992:110, bl.a. ff..96s.

407 Här har, avtal, minst lika komplicerade rättsligagenom i traditionellmönster som
miljö utvecklats. Exempelvis kan den inte vill skaffa webbserversom en egen
dvs. dator uppkopplad direkt Internet hyra plats ien mot s.k. webbhotell.ett

408 Det med juridisk i traditionell miljöterm betecknassom en besittningen tillsom
sak har alltså till någotersatts rätt immateriellt.en närmastav en

409 Som ytterligare exempelett på denna utveckling virtuella indelningar imot olika
elektroniska förvar kan säkerhetsprogramvara,nämnas bliviten som numera van-lig hos vissa myndigheter det s.k. allterrninalenkonceptet. Denna- programvara
kan till och med användas så två användare brukaratt persondatorsom samma
endast tillgång till sina infonnationslager på datornsges hårddisk.egna
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informa-myndighetensisig indörr föröppenockså taattfinnsnå ut en
tionssystem.

finnasvårarealltblivitIT-miljöndet i attharmotsvarande en-På sätt
datafrån vilkaochtill över-de adressermellanknytningarfysiskatydiga
använder.ochavsändamahjälpmedel mottagarnatekniskaoch deförs som

be-ändringarnagenomfördanyligendepå dettaexempel är avtydligtEtt
och hemligteleavlyssninghemlig te-rättegångsbalkenistämmelserna om

skulleåtgärdenmellan denSambandetleövervakning. avsesomperson
tidigaretelefonstationärkopplingspunkt ochledning,plats,viss varoch

längreemellertid intekanRegleringensjälvklart.ochnaturligt närmast
ställetmobil. Ianvändstelefonen ärfysiska tingsådana närtillknytas som

telenät harteleanläggning ochtill begrepp manknytaför att soman
skickasmeddelandeteleadressadresslogiska ettdenidentifierafått som

RB.och 1918kap.till 27från eller
handlingföreslagit över-liknandepå sätt attharIT-utredningen somen

processuellimyndighetentillkommit inhaskallelektronisktförs anses
oberoen-adress;elektroniskamyndighetenstillanlänthardenmening, när

myndighetenstilldirektbefordrasmeningtekniskimeddelandetde av om
hyr hosmyndighetenpostbox etttillellerinformationssystem somen

befordringsföretag.

förvarlogisktochFysiskt16.2.4

utveckling därtill dennaknytasböroffentlighetsinsynenRegleringen av
logiskamotsvarandetraditionell miljö ersättsi av-fysiska gränser av ~-

traditionella ruti-bådetillvaraDärigenomIT-miljön.igränsningar tar man
telekommunika-ochinformationssystemvilkautifråndeoch synsättner

IT-baserademyndighetsalltsåföreslårVibyggs atttioner enupp.numera
logisktochfysisktutifrån deskallinformationstillgångar avgränsas av-

myndigheten.410tillhörförvargränsade som
digi-bärareandraochhårddiskarmagnetband,disketter,månden avI

motsvarande sättdata,dessalokaler börmyndighetensifinnsdatatala
sådanmyndigheten. Enförvarade hospappershandlingar, anses varasom

återstår deDärmedsärreglering.ingenförstå och kräverlättprincip är att
digitala dataförförvarenavgränsadelogisktbeskrivna myn-som enovan

betecknaskantelekommunikation,nå med utrymmenkandighet som

myndigheter410 mellan samtavsnitt 16.2.3i gränserställningstagande attJämför vårt
utraderas.börenskild inteochmyndighetermellan
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arkiv.411elektroniska På det redan infördasätt begreppet tele-samma som
adress och det Föreslagna begreppet elektronisk adress inte beroendeär av
fysisk lokalisering, skall myndighetens elektroniska arkiv finnas hosanses
myndigheten, lagringen fysisktäven sker hos myndighet ellerom en annan

företag har anlitats för ändamålet.ett Synen på de elektroniska förva-som
blir därmed parallell med den på förvaring gäller förren traditio-syn som

nell miljö. Som exempel på sådan IT-användning kan vissanämnasen att
domstolars informationsbehandling till viss del utförs i dator finnsen som
hos domstol. Domstolama har därvid skilda elektroniskaen annan arkiv i

dator.samma
praktikenI kan alltså skilja mellan två fall. Det innebärman attena

kommunikationen sker på traditionellt Myndighetensätt. har sluten ITen —
miljö så data skapas och lagras i myndighetensatt lokaler eller tillförs ge-

disketter eller andra databärareatt fysiskt lämnas tillnom myndighe-rent
andraDet huvudfallet baseras påten. IT-miljö, däröppen myndighetenen

via kan nånät elektroniska arkiv fysiskt kan finnas håll.egna som annat
sådanI miljö kan data överföras via från någonnäten elektroniskaannans

förvar till myndigheten, via Internet.t.ex. Some-post exempel kansom
materialnämnas på diskett fysisktatt kan föras bort från myndighetenen

kopieras till elektronisktatt arkivett myndighetengenom har hossom ett
dataserviceföretag, medan disketten gallras. Eftersom materialet då finns i
myndighetens elektroniska arkiv i stället för fysiskt hos myndigheten, blir
det enligt vårt förslag inte någon skillnad från offentlighetssynpunkt, jim-
för pappershandling flyttas från i myndighetenspärm kanslien tillsom en

kartong i källaren långtidsförvaring.412fören
Regleringen i kap.2 TF vad förvaratär hosattav som anse som en

myndighet bör således innefatta inte bara det finns i myndighetenssom
lokaler också det finns i elektroniskautan arkiv tillhör myndighe-som som

Förvaring blir därmed såsomten. i pappersmiljön liktydigt med nå-att- -
har tillförts myndighetens fysiskagot eller logiska och inteutrymmen

har gallrats. Rekvisitet förvarad får alltså självständig betydelse ocksåen
på IT-området, samtidigt denna lösning knyter till traditionelltsom an syn-

och härigenomsätt blir enklare förstå.att

411 Denna begreppsanvändning, kan läsaren just deantas associationersom ge som
torde också kunna förenas med arkivlagen 1990:782,avses, där det i 3 före-§

skrivs myndighets arkiv bildasatt de allmänna handlingarnaen från myndighe-av
verksamhet.tens

412 praktikenI använder myndigheterna naturligtvis båda dessa förfaringssätt och i
bland i olika kombinationer.
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föreslåintryck vikunnaskulle ettattVårt att avseravgeresonemang
myndigheternas all-ibekostnad insynenpåintegritetsskyddförbättrat av

förenklingartill sådanaemellertidsyftarFörslagetuppgifter.männa av
enskilda möj-påanvändasskall kunna sättregleringen IT ettatt som ger

uppgif-de allmännai dag finnasnabbtenkelt ochlikaminstlighet att som
på platsform ochutlämnade i ärfå demochsökerde som an-enter en

vårleder enligtFörslagetteknikmodernmöjligheterpassad till de ger.som
uppgif-allmännasinaåterfår kontrollenmyndigheterna övertillmening att
åläggasskall kunnadeförutsättningar förbl.a.därmed skapasoch attter

elektroniskuppgifter ilämna allmännaskyldighetprincipiell även utatten
18.6.l.avsnittvidareform se

förvarGemensamt16.2.5

finnaskanmyndigheter.för flera Detdatabas kan t.ex.En gemensamvara
organisationinommyndigheterregionalacentralt register sammaett som

hamyndigheterPå motsvarande kantillgång till.delvis sättellerhar helt
databasenfall förvarai dessadatabaser.varandras Vemtillåtkomst anses

betydelse.vårt ingenenligtfysiskt harfinnsbasenVar rent resonemang
uppgiftereller hämtamyndighet kan seomständighetenDen att en

förvarat hosmedför inte detregisternationelltfrån attettt.ex. myn-anses
myndigheten till-tillväl hämtasuppgiftergivetvis blir dedigheten som

innehållet i databa-påverkadäremot kanmyndighetenhöriga denna. Om
uppgifter får situationenbortin ellersjälvständigt föra taattgenomsen

i sitt för-får ha registretmyndighetenomvända.den Den ansesvaraanses
enligt instruk-uteslutandedatabasuppgifter iinmyndighetenFör envar.
emellertid intekandatabasenadministrerarmyndighetdentioner somav
Sådana osjälv-databasen.förvaramyndighetenförstnämndaden sägas

stället förmyndighet ibeståkan iuppdateringar att t.ex.ständiga att en —
elektroniskuppgifter iskickarmyndighetbeslut tillexpediera annanen -
sistnämndadeni det formatmyndighets datortillform somannanen

dentalaintedet fallet kanmyndigheten bestämmer. I att upp-omman
i sitt förvar.ha databasenmyndigheten skullegiftslämnande

helt ellermyndigheterflerafall därförekommatänkaskanDet även
kanmotsvarandepåsitt förvardatabas i sättdelvis har sammasamma

falletdetmyndigheter. Ihos flera prövarförekommahandling myn-var
myndig-Varjehela databasen.uppgifterutlämnandensigdighet för urav

gäller för densekretessbestämmelsertillämpa dedärvidhet har att som
myndigheten.
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Sammantaget skall den myndighet eller de myndigheter som ansvarar
för databasen förvara den.anses

16.2.6 Den lagtekniska lösningen

Vi föreslår således konstruktionen i 2 kap.att 3 § andra stycket TF som
innebär det skall förvaratatt tekniskt tillgängligtär för myndig-anses som
heten skall bort. Vi har dettas övervägt i lagen måste förklaras vadom

myndighets förvar.är denAv förklaringen skulle då framgåsom en att
elektroniskaäven arkiv elektroniska förvar omfattas. Vi har vidare över-

föreslå definitionvägt begreppetatt elektroniskt arkiv, lag-en av t.ex. ett
ringsutrymme för digitala data används i myndighetens verksamhetsom
eller myndigheten förfogar Riskenöver. emellertidär sådanasom de-att
finitioner blir begränsande. Förvaringsbegreppet har inte tidigare varit de-
finierat. I traditionell miljö krävs det visserligen det finns lokalen att en
anknytning till myndigheten, detta skall enligt lagmotiven intemen upp-
fattas så handlingensnävt alltid måste befinnaatt sig i myndighetens egna
lokaler för förvarad hos denna.att praxisI har sådana ocksåanses avsteg
skett. Vi inte åstadkomma någon förändringatt härvidlag.avser Den om-
ständigheten begreppet förvar iatt modern miljö omfattaräven elek-en
troniska förvar, behöver enligt vår mening inte skrivas in i lagen. Som all-
tid bör gälla i tveksamma fall skall den tolkning väljas bäst tillgodosersom
offentlighetsinsynen, motsvarande harsätt gjorts beträffande tradi-som
tionella förvar.

16.3 Inkommen

l6.3.l Inledning

Som tidigare har tillgänglighetsprincipennämnts fått avgöra vadäven som
skall inkommet till myndighet. Det har såledesanses vara till-en ansetts
räckligt det möjligt förär myndighetenatt del eller hämtaatt ta uppgif-av

för de skallter inkomna.att Konsekvensen i modernanses IT-vara en
miljö har blivit sådanaäven uppgifteratt inte hämtas myndighetensom av

allmänna bara för möjligheten finnsatt delanses dem.vara Somatt ta av
anförts se under avsnitt 15.2.2 har denna regeltolkning efter handovan
uppfattats alltmer orimlig. Vårt förslag uppgifter skall förva-som att anses
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logiskafysiska ellerfinns ilagringsenhetenmyndighet ut-rade hos omen
för förenklaanvändasbör kunnamyndigheten äventillhör attsomrymmen

handlingar.inkommandereglernaförtydligaoch om

områdenpå angränsandeFörslag16.3.2

tillinkommenskallhandlingelektroniskFrågan när enanses varaenom
samband medsammanhang.andra Iiaktuellvaritharmyndighet även

elek-inkommeti tullagenbestämmelseinfördestulldatoriseringen omen
tillgänglighetsprin-utifrånutformadesdenochdokument,troniskt samma

förtillgängligendast behöverhandlingen över-dvs.icip TF; att varasom
form.413 regleringförslag tilliåterkomDetta synsätttill läsbar ettföring

skatteområdet.414 undantagDeelektroniska dokumentinkommandeav
resultatoönskadeför korrigeranödvändigabedömdes att av envarasom

remissin-och flerakompliceradedock blivisade sigtillgänglighetsprincip
föranlettharintetill förslaget,eller tveksammakritiska somstanser var

lagstiftning.
in-ochregler i FPL FLföreslagit RB,nyligenIT-utredningen, omsom

handlingfråganhar betonathandlingar,elektroniskakommande att om en
gång måstebehörigatill arbetetshänsyninkommenskall avsomses --

på vilketform ochi vilkenoberoendesnabbt,ochenkeltkunna avgöras av
bedömningenförGrundernamyndigheten.nårhandlingensätt av om en

enkla ochbörinkommenhandlingelektronisk är att upp-varaanse som
kunskaper IT.ingåendeharinteockså dennaturliga,fattas omsomavsom

frånutgålämpligtutredningen mindre närdet enligt attDärför envar
läsbartillgänglig ihandlingmöjlighetertekniskamyndighet har göraatt en

deanknytning tillstället föreslogsform.uppfattbar I näraeller enannars
handlingarElektroniskatraditionella handlingar.förgäller i dagregler som

ellervanligmedöverbringasandra databärareeller postdisketter som
följautredningenbör enligtmyndighetens lokalerbud imedlämnas t.ex.

hand-medanskall inkomna,handlingarvanligareglerna när enansesom
tillkommit inhahuvudregel börelektronisktöverförsling ansessomsom

myndighetensanlänt tilldå handlingen harden dagmyndigheten

413 13§ff. och1989/90:40 28ff.,1461989:20vidare SOUse numeras.prop.s.
och 129.1994/95:34 8jämförl994:l550;tullagen s.prop.

414 ff.1994:80 152Ds s.
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elektroniska adress, oberoende denna elektroniska postbox fy-av var
belägen.415siskt är

l6.3.3 Vårt förslag

Vår på förvaring det möjligt såsomgör i traditionell miljösyn att knyta
inkommandepunkten till huruvida uppgifter har nått fram till ett

Överlämnasutrymme tillhör myndigheten. elektroniskt materialsom
databärare överbringas tillatt myndigheten,genom med vanligen t.ex.

eller bud, bör materialet inkommetpost databärarennär anländer tillanses
myndigheten. På motsvarande bör IT-materialsätt överförs elektro-som
niskt ha kommit in de elektroniska impulsernäranses representerarsom
handlingen har nått fram till myndighetens elektroniska arkiv antingen-
till dator i myndighetens lokaler eller till elektroniskt förvaren ett som
tillhör myndigheten finns plats.men som annan

sådanEn reglering blir enkel tillämpa eftersom denatt följer samma
principer för traditionella handlingar. Lagtekniskt krävs, beträffandesom
databärare överbringas till myndigheten, endast den nuvarandesom att
tillgänglighetsprincipen bort så huvudregeln förtas traditionellaatt hand-
lingar blir tillämplig också på IT-material. Beträffande material över-som
förs elektroniskt kan inkommandepunkten i princip bestämmas på samma
sätt IT-utredningen har föreslagit för den processuella regleringen,som
dvs. data skall ha nått Ävenmyndighetensatt elektroniska adress. i denna
del blir regleringen alltså lättbegriplig. Den handlägger frågamer som en

utlämnande har, i analogi med vad redan gällerom för traditionellsom
miljö, utgå från de lagringsenheteratt finns hos myndigheten, intesom
vilka uppgifter tekniskt kan nås oberoende fysiska och logiskasom av
gränser andra myndigheters ochmot enskildas informationstillgångar.

För regleringen sågöra enkelatt möjligt bör terminologisom samma
användas i kap.2 förTF såväl förvaring inkommande. Elektronisktsom
material överlämnas databärare överbringasatt tillsom myndig-genom en
heten t.ex. diskett enligt detta inkommeten da-anses närresonemang
tabäraren anländer till myndigheten, medan material överförs elek-som
troniskt t.ex. via e-post ha kommit in datanäranses representerarsom
handlingen har nått fram till elektroniskt arkivett tillhör myndigheten.som

415 sou 1996:40 63 ff.s.
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Upprättad16.4

skallhandling§i kap. 7 TFregleringen 2bakom attSyftet vara upp-en
allmän,forutformning ärslutliga attfått sinha attdvs.rättad, gevara

utformningteknikneutralParagrafen hararbetsro. gettsmyndigheterna en
inte in-del harADB-upptagningamasfördefinitionspeciellnågonoch

följdtillframträtt gränsendockharkomplikationer attVissaförts. av
oklar,fall varitvissaupprättande iochinkommande t.ex.mellan om en

materialbearbetapå visstmöjligheter sättskaffat sigsjälvmyndighet att
databas.hämtats externur ensom

på for-vårförenklasmån kommanågontorde iFrågan att syngenom
upprättande ifor IT-regleringsärskildNågoninkommande.ochvaring

införas i TF.hellerintemiljö bör nu
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ochSökningar17

sammanställningar

ochtillgängliga sök-användaskyldighetMyndigheternas att samman-
Även fortsätt-ilagen.uttryck direkt itillbör kommaställningsrutiner

sådana ytterligare sök-utföraskyldigamyndigheternabörningen attvara
kan klararimligade inomsammanställningsåtgärder gränseroch av.som

åtgärdersådanaskyldiga vidtaså deuttryckasi lagen ärbör attDetta att
rättsliga be-Regelnkostnader.nämnvärdaskedet kan attutan omom

ochmyndighetergäller lika försammanställaochsökagränsningar att
knytastället förbestämmelse.särskild Iiformulerasbör attallmänhet en

sådana be-regeln omfattabörpersonregisteringår iuppgiftertill soman
personliga integriteten.skydda denförtillkommithargränsningar attsom

Bakgrund17.1

hand-allmännabland myndighetensville sökatidigareallmänhetenNär
ämnade förtypiskthandlingartill vissahänvisadeslingar sett varsomman
hade ochAllmänhetendagboksblad.journaler ellerdiarier,detta, t.ex.

lokaler.myndighetens Dethandlingar ifritt söka efteringenhar rätt att
förfogandestod till allmänhetensrutinervilkasjälvklartansågs somsom

konsekvens dettauppgifter.allmänna Somoch framefterför söka taatt av
sökning.bestämmelser iuttryckliga TFnågradet intefinns om

sammanställdemyndighetenkrävainte hellerkundeAllmänheten att
i formpresenterade resultatetochhandlingarfrån olikauppgifter av en ny

ursprungligtlämnades medsådanaeller delarHandlingarhandling. utav
uppgiftskon-framställaförbearbetningareventuellainnehåll och att nya

själv.sökande utförafick denstellationer
harpå 1970-taletinfördesADB-upptagningar i TFReglerna somom

uppgifter kansammanställningar görasmedfört deemellertid att somav
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med de sökhjälpmedel myndigheten har tillgång till eller kan framsom ta
med rutinbetonade åtgärder omfattas offentlighetsprincipen.numera av
Myndigheternas skyldighet på begäran använda enkelt tillgängligaatt sök-
och sammanställningsmöjligheter framgår dock bara motiven tillav
grundlagsändringen.

Vad rutinbetonat och enkeltär beror i första hand på de tekniskasom
Ävenförutsättningarna vid den enskilda myndigheten. kompetensen vid

den enskilda myndigheten får betydelse för vad kan rutin-som anses vara
betonat och enkelt.

Frågan kan belysas med följande exempel. Om register finns hos såvälett
RSV skattekontor hör till Skattemyndighetenett i län kan densom ettsom
enskilde välja begära informationen hos RSV, däratt ut tillgänglig ADB-en

kanske snabbt och enkelt kan genomföraexpert synnerligen avancerade
tekniska åtgärder varigenom den begärda körningen blir möjlig. För en
handläggare vid skattekontornärmaste skulle begäran förmodligensamma
uppfattas oöverstiglig uppgift. Experten kan eventuellt vidta åtgär-som en
den på någon minut. För honom kan synnerligen kompliceradeäven åtgär-
der rutinbetonade.vara

Ibland har myndigheternas möjligheter söka efter och sammanställaatt
uppgifter i personregister begränsats rättsligt vanlig lag eller för-genom
ordning eller särskilt beslut, grundar sig påett lag. De rättsliga be-som
gränsningarna har gjorts för skydda enskildas personliga integritet.att Så-
dana rättsliga begränsningar gäller i dag också någon mednär stöd av
offentlighetsprincipen begär viss sammanställning skallatt görasen
2 kap. §3 2 TF, dvs. det skall råda likställighet mellanst. myndighetens
och allmänhetens möjligheter söka och sammanställa uppgifter.att

kravetNär på likställighet upprätthålls har dock allmänt hållnaäven före-
skrifter godtagits. Som exempel kan besvärsärendenämnas angåendeett en
föreskrift Datainspektionen meddelat med stöd 5 § datalagensom rö-av
rande utsökningsregistret, för tid innan utsökningsregisterlagen antogs av
riksdagen. Regeringen föreskrev därvid, med ändring Datainspektionensav
beslut, RSV och kronofogdemyndighetema inteatt får överföra andra
sammanställningar uppgifter till läsbar form behövs förän verksam-av som
heten inom myndighetens verksamhetsområde. Enligt beslutsmotiveringen
saknar de aktuella myndigheterna därmed rättslig befogenhet sådanagöraatt
upptagningar tillgängliga, samtidigt allmänheten inte har någon rättsom en-

upptagningar.415ligt TF del sådana Vid lagregleringenatt ta utsök-av av
ningsregistret infördes på motsvarande bestämmelse enligtsätt vilken deen

416 Se vidare SOU 1988: 64 78 och Kring/Wahlqvist, Datalagen med kommentarer,s.
138s.
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regist-uppgifterna iiakttaskallsärskiltmyndigheterna attregisteransvariga
inteändamål omregistretsmedi enlighetendastbearbetasfår rege-ret

skulle därmedbearbetning. Detmedgerfalletenskildai detringen annan
försärskildaanvändatillåtet attlagmotiven inteenligt att programvara

i denförhållanden,ekonomiskaregistreradesdeuppgiftersammanställa om
verk-kronofogdemyndighetemasmotiveratdirektdetta intemån är egenav

samhet.

Utgångspunkten17.2

offentlighetsprincipen överförändrainte attuppgiftVår är re-att semen
reglernadeutvecklingen. Närtekniskadenbakgrundgelverket nyamot av

söka ochelektronisktmöjligheterna1970-taletinfördes att samman-var
ochkostsammakrävdes oftastoch detbegränsade,relativtuppgifterställa
allt-behandlassökmöjligheter. Nuinföraföråtgärdertidsödande att nya

nöd-sökfunktionersådantpå ärform ochdigital sättuppgifter i attfler ett
kanuppgifterna. Dettadelhuvud kunna ut-förvändiga taöver tagetatt av

på data-Uppgifterna lagrasfrån databäraren.skiltsharså datatryckas att
förstoch detnollor,ochi form ärgrundformi sinmedium ettor ge-av

begripliga förbliruppgifternade lagradeanvända ettatt somprogramnom
något intresseregel inteidatabaser hargällerdetmänniska. När avmanen

urval.visstlagrade,uppgiftersamtligafågång är ettpå utanatt somen
grund-såledessammanställningsfunktioneroch ärsök-Programmets av

elektroniskt lagradedelmöjligheternaförbetydelseläggande att ta av
for möjlig-också betydelseharSökfunktionemadatabaser.uppgifter i stor

handlingar.elektroniskauppgifter ifinnaheterna att
myndigheternasotillfredsställandevår meningenligtdetDärför attär

endastsammanställa uppgifterochpå söka efterbegäranskyldigheter att
till klartstället kommaskyldighet bör imotiv. Dennaframgår lagensav

så enkelochregleringen tydligareblirDärmedgrundlagen. attuttryck i
fårSamtidigtpå myndigheter.allavardagslagtillämpas iden kanförstå att

grundlagsskydd.förstärktallsidig insyntillallmänhetens etträtt en
sök- ochdedetviutgångspunkt bör attEn samman-nyavarasersom

också för för-få utnyttjasskallteknikenställningsmöjligheter attgersom
verkligt bärkraftiganågrainte finnsdetoffentlighetsinsynen,bättra om

effektivise-verksamhetmyndigheternasmåndeninskränkningar. Iskäl för
börsammanhangeteffektiviseras. detIoffentlighetsinsynenskall ävenras
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likställighetsprincipen417i fortsättningen den s.k.även råda. Detta nöd-är
vändigt för offentlighetsprincipens huvudsyften kontrollatt och insyn
också i framtiden skall kunna tillgodoses.

En tämligen given utgångspunkt det i första handär måsteattannan - -
verksamhetens behov vilka uppgifteravgör samlas in ochvara som som

med vilka tekniker uppgifterna hanteras. Det innebär bl.a. myndighetatt en
inte på grund verksamhetens behov har skaffat sig vidsträcktasom t.ex.av

sökmöjligheter inte heller skall behöva lägga ned på detta för attpengar
bättre kunna tillgodose Ävenallmänhetens intresse allsidig insyn. iav en
fortsättningen bör alltså offentlighetsinsynen följa den enskilda myndighe-

nivå det gäller informationshantering.när kommersiellatens De eller andra
intressen finns, kan inte heller i fortsättningen kräva myndighetenattsom
utför helt behandlingar, går långt verksamhetensutöver behov.nya som
Om myndigheten ganska enkelt kan söka efter eller sammanställa uppgif-

den förvarar, bör dock allmänhetenter enligt vår mening hasom rätt att
dra sådana rutiner, det liggernytta även utanför vad myndighetenav om
normalt gör.

offentlighetsprincipenAtt för det första skall omfatta alla sök- och
sammanställningsrutiner myndigheten faktiskt använder i sin verk-som
samhet således klart. Enligt gällandeär kan allmänhetenrätt dessutom
kräva myndigheten använder andra sök- elleratt även sammanställnings-
rutiner, bara detta kan falla under rutinmässiga åtgärder.men om anses
Vår uppgift i sammanhanget dettaär överväga lämpligatt ärom en av-
gränsning.

andra fråganDen i vad mån rättsliga begränsningarär myndig-av en
hets själv söka ochrätt sammanställa, haratt uppställts för skyddaattsom
enskildas personliga integritet, skall gälla någonäven enskildnär med stöd

offentlighetsprincipen begär viss sökning eller sammanställningattav en
skall Likställighetsprincipengöras. bör i detta sammanhangäven bilda ut-
gångspunkt. En myndighet bör inte skyldig på begäranattvara av en en-
skild något den enligtgöra klar rättsregel inte får själv.göra Ensom en

ordning orimlig.annan vore

417 Dvs. det myndigheten kan skall allmänheten hagöra delrättsom att ta av.
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Förhållandet sökningdatabas ochmellan17.3

därtill hörandestycket medandra TFreglerar kap. 3 §framgått 2Såsom
ochuppgiftssammanställningarbåde rättenmotivuttalanden görarätten att

Tillgänglighetsrekvisitetoch handlingar.uppgiftereftersökaatt rymmer
uppgiftersökningar efter elleroch renauppgiftssammanställningarbåde

grund och bottentroligen visa det ianalys skulledjuparehandlingar. En att
sak418. tydligaenkla och kanhitta reglerFör ärhandlar att somsammaom

å sökningarhålla isär sidanändamålsenligtdockdet ty-att ena somvara
uppgifter i olika konstellatio-enstakasammanställatillsyftarpiskt attsett

å andra sidanuppgifter i databaser ochfallet medvanligensåsom ärner
framsökningar.rena

databas.vår beskrivning begreppet Eningår redan iSökmomentet av
det går söka iuppgifter så struktureradsamlingdatabas är attattär somen

innebär i princip alltiduppgifter i databasdelvissa Attden sätt. ta av en
sådan sökning dentypiskt försökning. Det ärdet sker är attatt ensomen

gång för allauppgiftssammanställning inte hariresulterar ett ensomen
grunduppgifterpå vilkavarierar beroendeinnehåll, dettabestämt utan som

därför inte heller haSammanställningen kandatabasen. sägasplockas ur
framställer utdraget dvs.egentlig mening.i Dennågon utställare som

på korrektbekräfta utdragetvisserligenvidtar sökningen kan sättatt ett
uppgifterna i siginnehåll i vissa delar inteåterspeglar databasens attmen

korrekta.är
hjälpmedelanvändstypfallet omfattar sökningarandraDet somsom

då framsök-Sökningen har karaktärhandlingar.för hittaatt mera av ren
möjlighet söka fri ellerning. Rutiner utanatt text annars an-som ger

sammanställningar inrättade förandradiarier ellervändning ärsomav
sökning i samlingkategorin framsökning. Omhör tillsökning, en enren

träffar inte träfflistan detvissa detelektroniska handlingar ärär somgerav
få framhjälpmedel för denfungerar endastintressanta, den attettutan som

sök-exempel kan deefterfrågade handlingarna.eller de Ett annat vara
0rd- och textbehandlingsprogram. Genomvanligen finns ihjälpmedel som

finnakombination vissa ord kanord ellerefter visstsöka ettatt manaven
söks.ställe i handlingendet som

418 sökt ordhandlingar innehållerträfflistaSå kan sägasöver ettt.ex. varasomen
enda uppgift ilika väl sökning efteruppgiftssammanställning etten ensomen

register.
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sammanställningEn uppgifter databassökning resulterar iav som en
kan i och för sig uppgifter handlingar,utgöras nämligen dessaav om om
har lagts in i databas. kanDet uppgifter vad det för slagsären vara om
handling, den har eller till vilketnär ärende den hör.upprättats Ett typfall

databas består korta noteringarär inkommande eller utgåen-en som av om
de meddelanden i elektronisk postfunktion. Om syftet med sökning ien en

sådan databas hitta den eller de handlingarär efterfrågas,att detären som
således förteckningeninte i sig intressant, denär endastärutan ettsom
redskap för få fram den handling söks. sådanEn sökning fåratt sägassom

framsökning sökningen sker i databas.ävenvara en ren om en
Sammanfattningsvis kan två typfall sökrutiner förekomma. Detav

första fallet syftar till få fram handlingar eller uppgifter söka.att Det
andra fallet sådan sökningär regelmässigt vidtar i databaser försom man

få fram vissa sammanställningar uppgifter sammanställa.att av

17.4 Skyldigheten införa sök- ochatt nya
vårtsammanställningsmöjligheter förslag-

Sådana sökningar och sammanställningar myndighetens personalsom
vanligtvis enligt arbetsbeskrivningar,gör systemdokumentation m.m. om-
fattas i dag och med vårt förslag klart offentlighetsprincipen. Frågan ärav
vilka förandra, myndigheten funktioner på begäran skall behövanya som
användas eller tillskapas. Sådant kräver betydande insatser i formsom av
programmering och liknande anpassningar med obegränsadnäraen nog
tillgång till datorkraft och teknisk expertis kan redan resursskälav
knappast omfattas. Sådana bearbetningar kan visserligen intressevara av
för kontrollera myndigheternas verksamhet,att t.ex. ärom personer som
bosatta i vissa områden särbehandlas myndigheten ellerav om personer
med utländska döms till hårdare straff. kanDet också finnasnamn
kommersiella intressen skulle välkomna så vid offentlighet. Enligtsom en
vår mening kan det emellertid inte krävas myndigheterna, vadatt oavsett
det kostar, skulle skyldiga utföra vilka sökningar ellerattvara samman-
ställningar helst med de handlingar och databaser de förvarar.som som

funktionerDe myndigheten använder för sin verksamhet kan kan-som
ske basnivå"sägas utgöra för allmänhetensäven möjligheter. Fråganen

då gällandeär begränsning tillrätts rutinbetonade åtgärder bör väljasom
lämplig högre nivå.som
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rutinbetonademedutföraskanvadtillknytahittillsAtt somansom
beroende denbliri hög gradoffentlighetsinsyneninnebäråtgärder att av

enskildadenvidkompetensennivånadministrativaochtekniska samt
manuella tiden.på dendetsammaprincipiFörhållandetmyndigheten. var

användes vidfaktiska rutinerdehänvisad tillAllmänheten myn-somvar
de skyl-sökingångamaregleradesl4.4.6. Ytterstavsnittsedigheten av

föra registerbestämmelsersärskildaenligthademyndigheten attdigheter
precisera sin begärantillhänvisadallmänhetenövrigt attdiarier. Ioch var

handlingen.framkundearbetsinsatsenkelmedmyndigheten taså, att en
måste givetvishandlingarbland sinahittamöjligheterMyndighetens att

allmänheten inteomständighetermångaberoendevaritdå haäven somav
vil-fanns,personalkategorierpå; vilkaställa kravellerpåverkakunde som

ordnadeärendenahade, hurpersonalenkompetensken osv.var
elektroniska världendenåtgärd i ärrutinbetonadvadFrågan är ensom

fåbegärenskildeför densynnerheti utattsvårare avgöra,attännu som
offentlig-dei åtankehaEmellertid böruppgifter. attellerhandlingar man

myndighetensutanförliggersådanadiskuterarvi ärhetsuttag somsom nu
myndighet skallbegärbehandlingsåtgärder. Ennormala att ensomperson

uppgiftssammanställningvissfå framåtgärder förvidta att t.ex.extra en
uppgifter hanvilkapreciserad begäranframställa övergivetvismåste en

framgårdettaRedanordnade.skallde attpå vilketochvill ha sätt avvara
väl insatta itämligenförfrågningar ärhandlardet sompersoneravom

journa-det kanmyndigheten;vidbehandlas t.ex.uppgiftervilka varasom
marknadsförare.ellerforskarelister,

krävafortsättningen kaniviSammanfattningsvis ävenatt avmananser
desammanställningarochsökningarutför dedemyndigheterna att som

tillhandahållaenkeltmyndighetenklara Kankanrimligainom gränser av.
fårså ske,rimligtnärvarande ävenfördetsammanställning attsynesen

verksamhet.myndighetensanvänds iintesammanställningsådanom en
offent-förstärksDärmeddirekt i lagtexten.uttrycktillkommabörDetta

lighetsprincipen.
enkelåtgärder ellerrutinbetonadegränser,rimligadå inomVad är

medpersonalharmyndighetenkelt förarbetsinsats Det är somensom
förinomSkallsvårt förkanIT-kompetenshög ramenmanannan.envara

påexpertis IT-om-anlitarmyndighetenåtgärder krävarutinbetonade att
ordinariedensammanställningarellersökningarutföraförrådet att som

situationer,vissakräva iantagligenkanklarar av Detpersonalen inte man
organisation. Däremothållpå ifinns störrekompetensen annatt.ex. enom

kompli-iändringarvidtarmyndigheteninte kräva ettkanskekan attman
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investeringarnaFör i utbildningcerat system. ochatt skallsystemnya
på rimlig nivå skräddarsys vanligtvis destanna uttagsmöjligheteren som

kan förutses i verksamheten så samtliga handläggare förmåratt hanteraatt
dem och så kömingama kräver minsta möjligaatt datorer och Denät.av
tekniska hjälpmedlen vanligtvis inte dimensioneradeär för fria sökningar,
kanske i distribuerade databaser täcker hela riket. Vidare kan behand-som
lingar för vilka inte har förberettssystemet kapacitet i anspråkta stor och
kostnaderna kan bli betydande i handläggare fårtermer förväntaav som

få på frågor de har ställt. Enligt våratt mening det omöjligtärsvar som att
generellsätta regel för vad rutinbetonad åtgärd.är Tillupp en som en

syvende och sist blir det beroende vilka möjligheter finns vid denav som
enskilda myndigheten. Däremot kan säkert de flesta fall krav på extraav
åtgärder i kostnader.översättas fårDet det faller inomantas föratt ramen
vad kan krävas anlita specialistkompetenst.ex. att undersom ett par
timmar eller låta den ordinarie personalenatt arbeta övertid några
timmar.419 Att åtgärden i relationsätta till vad den kostar myndigheten att
utföra i arbetstid eller utlägg direkt bild vad det handlarger en mera av om

rutinbetonade åtgärder.än Systemet har redan det utformat iärsom
dag den fördelen teknikanvändningennär blir effektivareatt och billigare
innebär detta också offentlighetsinsynen vidgas efteratt hand.

17.5 Rättsliga begränsningar gäller försom

myndigheten

17.5.1 Sökbegränsningar måste finnas iäven fortsättningen

Som tidigare kannämnts myndighets förrätt räkning vidtaatten egen
sökningar i elektroniska handlingar eller databaser begränsad. Sådanavara
begränsningar bör finnas i fortsättningen.även Sökbegränsningar nöd-är
vändiga i vissa sammanhang för förhindra det uppstår intrångatt iatt en-
skildas personliga integritet. Begränsningarna omfattar i första hand myn-

419 I praxis har hittills kostnader understigandeansett att 2 000 kr eller särskildaman
arbetsinsatser i form programmering eller annat understigande två timmarav
nonnalt inom begreppet rutinbetonade åtgärder Toppledarforum, Offentlig-ryms
het IT, Statskontoret 1995:14, 17.s.
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all-träffar därigenomdeuppgiftsbehandling, ävendighetemas menegen
uppgifter.420sammanställaochmöjlighet sökamänhetens att

registerfiirfattningarfinnas ibörBegränsningarna17.5.2

myndig-varje enskildförfortsättningen böri avgörasdetVi ävenattanser
sammanställningsfunktionerochvilka sök-organisationellerhet större

enskilda falleti detförbjudas. krävsDettillåtas respektive attbörsom
intrångpå skydd for i denandra krav,effektivitetskraven prövas t.ex.mot

företrädesvis ifinns i dagbegränsningarSådanaintegriteten.personliga
har fattatspå besluteller grundregisterförfattningarsärskilda som avav

sådan författning.ibestämmelsermed stödDatainspektionen enav

personligaenskildastillBegränsningar hänsyn17.5.3 av
integritet

ingår iupptagningstycketandra TFkap. 3 §talas det i 2dagI somom
grundlagen. Videfinieras ipersonregisteroch begreppetpersonregister,

personregister, bl.a.här använda begreppetolämpligtdet är attattanser
med EG-rättsligannorlunda innebördfår ocheftersom det begreppet en ny

persondatalag.tillvårt förslagbakgrund enligt ny
innebär formelltpersonregisteranknytningen tillnuvarande sett attDen

undantaget. departe-falla in under Avpersonuppgifter kanänäven annat
framgår dockbestämmelsens tillkomstviduttalandenmentschefens att

skyddetpersonuppgifter, och detpå justsikte ärbegränsningen tar av en-
motiven.421 med regis-Syftetfokuseras iintegritetpersonligaskildas som

skydda denförsta handpersondatalagen iochterförfattningama är att en-
uppgifterkränkspersonliga integritethansskilde attmot att omgenom

nuvarandedendärförelektroniskt. Vibehandlas ävenhonom att, omanser
i linje meddet liggertillåta undantag,ytterligareformellt kan tänkasregeln

tillbegränsningen justkoncentreravid offentligheteftervår attsträvan en
sådana sökbe-innebärintegritetskränkande. Dettakansådant attvarasom

420 Jämför 1997:3 152.SOU s.
421 87-88.1975/76:160Prop. s.
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gränsningar hänsyn till den enskildes integritet har införts försom av
allmänheten.422myndigheterna skall gälla föräven

alternativ kundeEtt i stället knyta till sekretessgrundenatt ivara an
kap.2 2§ 6 nämligenTF, skyddet för enskilds personliga eller ekono-

miska förhållanden. Två problem uppstår emellertid då. detFör första
måste tillskapa sekretesslag beskriver alla de fall därman en ny som
uppgifter inte får sökas eller sammanställas. detFör andra innebär det att
likställighetsprincipen i ökad omfattningöverges myndigheterna skulle få
tillgång till rutinen inte allmänheten. Sammantaget innebär dettamen att
alternativet, enligt vår mening, inte någon realistiskär lösning.

Alternativt kunde i stället låta begränsningen träffa inskränkningarman
i myndigheternas söka ochrätt sammanställaatt personuppgifter. Emeller-
tid det inte alltid förbudetär uttryckligen gäller sådana uppgiñer,som även
sökningar på andra kriterier kan leda fram till personuppgifter eller

uppgiñen423sammanställningar sådanaav

17.5.4 Preciserade begränsningar

kanDet inte krävas det skall framgå uttryckligenatt begränsningsre-av en
gel i registerfirfattning dess syftet.ex. skydda denatt är personligaen att
integriteten. måsteDet räcka detta framgår bestämmelsensatt motivav
eller på Gäller bestämmelsensätt.annat personuppgifter bör kunnaman
utgå ifrån syftet skyddaär enskilda, iatt fall fåratt syftet med be-annat
stämmelsen analyseras något djupare.

Om det skulle finnas exempel på sökbegränsningar har andra syf-som
skydda rikets säkerhet,ten, omfattast.ex. att de således inte begräns-av

ningsregeln. Att låta andra uppgiftskategorieräven omfattas skulle inne-
bära inskränkning offentlighetsprincipen i förhållande till vaden av som
gäller Sådana aspekter får i stället beaktas vid den skadebedömningnu.

skall i samband medgöras utlämnandet sekretessprövas.attsom Detta
innebär således elektroniskt behandladeatt personuppgifter särbehandlas i

kap.2 i förhållandeTF till andra uppgifter har elektronisk form. Dettasom

422 Sådana begränsningar kan ofta införda just förantas uppgifterna blirattvara
offentliga, detta inte konstigareär det behövs flerän Sekretessreglermen att om

tillämpar offentlighetsprincip än gäller.man motsatsenen om
423 Att söka på ärendemening ellert.ex. sakentext kan så småningom leda framen en

till eller flera personuppgifter.en
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personuppgifterbehandlingjustgrund isinemellertidhar att ansesav
känslig.424extra

söka ochmyndigheternas rättbegränsarregler attDe samman-som
regelpreciserade. Enmåsteuppgifterlagradeelektronisktställa somvara

försådana behövsandra rutineranvända änmyndighetenförbjuder att som
tillåtasförtillräckligt konkretmening intevårenligt attverksamheten är
förutseallmänheten kanviktigtoffentlighetsprincipen. Det ärinskränka att

begränsning, kanrättsligtillhänvisningmedmyndigheten,rutinervilka en
använda.skalloch vägra

Sammanfattning17.5.5

myndigheter-begränsningar ifinnas vissafortsättningenimåsteDet även
uppgifter.elektroniska Be-sammanställaochsökamöjligheter attnas

i varjebörallmänheten. Detträffa avgörasmåstegränsningama även en-
nödvändiga förbegränsningarregisterförfattning vilka är attskild som
bestämmelserintegritetsintrång. Deotillbörligaenskildaskydda mot som

måstesammanställningarellersökningarbegränsarpå detta sätt vara pre-
ciserade.

424 personuppgifter.sikte påuteslutande2 RF2 kap. 3 § st. tar
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allmännaUtlämnande18 av

uppgifter

få allmänna uppgifterinnefattabörOffentlighetsprincipen rätt att uten
absolut anpassad ef-intebörelektronisk form.i Denna rätt utanäven vara

utlämnandefaktiskt har.myndigheten Ettmöjlighetertekniskadeter som
detenligt sekretesslagen.föregås prövning Iprecismåste av ennusom

sekretesslageni kap. 16 §bestämmelsen 7kansammanhanget attom per-
bli före-den kanelektronisk formfår isonuppgift lämnasinte antasut om

betydelse.få ökadpersondatalageni stridbehandlingmål för mot en
via s.k. on-lineuppkopp-någon skyldighetinte haskallMyndigheterna att

månuppgifter. denallmänna Ifritt söka och hämtaallmänhetenlåtalingar
integritetsskäl hindrar detandrasekretess- eller ärskedet kan attutan

sin informationmyndigheterna läggerförbjuderemellertid inget utattsom
förmedlingstjänster.eller liknandeåtkomliga webbsidorför allmänheteni

Uppdraget18.1

offentlighetsprincipen fåpå grundingenEnligt gällande lag har rätt att av
formi elektronisk sefrån myndigheteruppgifterhandlingar eller ovan

i offentlig-föreslå förändringarvårt uppdraginteavsnitt l4.4.7. Det är att
påtill utvecklingenmed hänsyn IT-om-denhetsprincipen överatt semen

under tekniska för-tillämpasskall kunnahur denrådet övervägasamt nya
oundvikligtvår meningdet enligtbakgrundendenutsättningar. Mot attär

form.elektroniskuppgifter iutlämnandefråganta avomupp
två delfinns detavsnitt l4.4.7se sätttidigareSom att tanämnts av
myndigheten 2 kap.det direkt hosuppgifter. Antingenallmänna gör man

uppgifterna 2 kap. §avskrift 13får kopia ellereller§ TF12 avman en
fallet forkalla det förstavivår framställning kommerTF. I att

utlämnande.fallet föroch det andrapresentation
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ingetdera fallen fårI myndigheten efterforska den ärav vem person
begär utlämnande uppgifter det inte i särskilt fall nödvän-ärettsom av om

digt för myndigheten skall kunna fråga sekretessatt pröva 2 kap.en om
§ TF. Vi föreslår14 3 givetvis inga ändringar beträffande dennast. grund-

läggande princip se förslaget till lydelse kap.2 16 § 3 TF.st.ny av

18.2 Den offentliga informationen en-
tillgångkommersiell

vissa länder betraktasI den lagrade informationen alltmer kommer-som en
siell tillgång. Informationen kan förädlas, bearbetas olika exploa-sätt —

enke1t.425helt En del den informationteras intressantstor förärav som
kommersialisering finns i den offentliga sektorn, och i många länder denär
viktiga frågan hur skall kunna få i den. I Sverige kretsar dis-tagman
kussionen emellertid inte primärt kring detta uppgifterna i principär re--
dan åtkomliga på grund offentlighetsprincipen. frågaDen in-ärav som

möjligheten kommaär informationen itressant elektronisk form.att
Skall offentlighetsprincipen omfatta få uppgifterna utlämnaderätt atten -
inte bara presenterade -i elektronisk form

praktikenI det naturligtvis förutsättningär informationen haratten
elektronisk form för den skall kunna utnyttjas för kommersiellaatt syften
på någorlunda rimligt och billigt sådantEtt utnyttjandeett sätt. uppgif-av

från den offentliga sektorn har visserligen inte någotter med offentlighets-
principens ursprungliga eller nuvarande syften Diskussionen härgöra. iatt
Sverige gäller skallnärmast denna göraäga vinst pårätt attvem som

Ärinformationen. det myndigheterna med hjälp skattebetalarnassom av-
ursprungligen har samlat och uppgifterna för fullgöraanväntpengar att

de uppgifter samhället har ålagt dem skall haäven drarättensom attsom-
den kommersiella informationen och därmed få tillbakanyttan delav en av
de nedlagda resurserna har,Det vad vi känner till, inte gjorts någon un-
dersökning på tid hur omfattande försäljningen information frånsenare av
den offentliga sektorn och den någraär inkomster till stats-om ger
kassan.425

425 Man talar value-added information.om
426 och offentlighetskommitténData- genomförde tillsammans med Statskontoret år

1985 enkätundersökning försäljning uppgifter ADB-register. Under-en om av ur
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prissättningförPrinciper1995:64,siniRiksrevisionsverket har rapport
skallprisVilketsammanhanget:ifrågorinformationstjänster, övervägtav

elektronisk form Kani ta utuppgifterförfå manmyndigheterna utta
betaltkan tapå t.ex.beroende är mottagare,pris merolika manvem som

föreslåsintressekommersiellt I attrapportenigörs enför massuttag som
teknikvilkenoberoendeprissättningsprincip tillämpasgenerell som an-av

ellerinformationvilken uttagetöverföringen, vemvänds för typ avserav
in-beställerdenföreslåsVidare ettinformationen. attbegärthar somsom

kostnaderdeavgiftbetala motskall somformationsuttag svararsomen
distribue-ochframställningvidåsamkasindirektellerdirektmyndigheten

självkostnaden.ring uttagetav
uppgifttillharutredning atttillsattvidareharRegeringen sesomen

dir.fastighetsdataregistrenochföretags-centraladeöver person-,
databaser-ökaföråtgärderföreslå attingår bl.a.uppdraget att1996:43. I

och prissätt-finansieringfrågorbehandlatillgänglighet attsamt omnas
ning.

offentlighetsprinci-kritiskhållmassmedialt attär motFrån främst man
in-form. Manelektroniski attinformation ävenomfattarinte anserpen

denochoffentligaför detinkomstkälla attblikommitformationen att en
kommersialiserats.därmed haroffentliga insynen

serviceMyndigheternas18.3

på s.k.informationläggermyndigheterredan utförekommer attDet nu
myndigheten äveninformationallmänkanwebbsidor. Det menomvara

allatillgänglig förinformation blirSådanavgöranden.andraochbeslut
förfarandenSådana ärbetalning.efterkanskeframtidennätet, i"på na-

Be-offentlighetssynpunkt och bör uppmuntras.frånpositivaturligtvis
myndigheter-sekretesslagenstycketandra att§i kap. 9stämmelsen 15 om

all-intressebeaktande detmeddatabehandlingsinskall ordna somavna
delförhjälpmedeltekniskautnyttja att tasjälvakan ha avmänheten attav

imyndigheternapåverkaföranvändasbör kunnauppgifter, attallmänna
sambanddirektnågotintevisserligenhar detgrundenriktning. Idenna

all-fåkrävaallmänheten utden rätt attoffentlighetsprincipen; attmed ger
betydelse fördockförfarandesådantharIndirekt storuppgifter. ettmänna

Myndig-1986:46delbetänkande SOUkommitténsiredovisadfinnssökningen
personuppgifterförsäljningheternas m.m.av
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tillgången till den offentliga informationen. Sådana handlingar, t.ex. myn-
dighetens protokoll eller beslut, går hämta via behöver inteatt nätetsom
bli föremål för .427särskild begäran enligt 2 kap. TFen

18.4 Behovet åtkomstelektroniskav

Den naturliga utgångspunkten måste enligt vår mening allmänhe-attvara
möjligheter del allmänna handlingartens att ta och andra uppgifter skallav

effektiviseras i omfattning myndigheternas uppgiftsbehand-samma som
ling i allmänhet. Myndigheternas uppgiftsbehandling och inte minst- -
uppgiftsöverföring effektiviseras och integreras alltmer med hjälp av mo-
dern teknik. Att denna bakgrund fortfarande låtamot allmänheten vara
hänvisad till personliga besök hos myndigheterna för del hand-att ta av
lingar eller till pappersutskrifter elektroniskt lagrade uppgifter innebärav
från praktiska utgångspunkter tillgången till informationatt med stöd av
offentlighetsprincipen inte tillåts öka så på andra områden.som

kanMan enligt vår mening förutse det från myndigheternasatt sida
kommer upplevas alltmer hinderatt och fördyringett verksam-som en av
heten behöva hantera utlämnandenatt uppgifter enligt offentlighets-av
principen på avvikersätt från detett normala. Troligen kommersom
pappersdokument under denäven tidennärmaste den huvudsakligaatt vara
utlämnandeformen det gäller dokumentnärt.ex. kräver underteck-som
nande eller utställarangivelse. Det antagligen inteär någon djärvannan
gissning möjligheterna säkra innehålletatt iatt motsvarande elektro-
niska dokument kommer bli fler och enklare.att Den tekniken harnya
hittills främst föranvänts effektivisera myndighetensatt interna arbeteeget
och framställning Överföringtraditionella handlingar. handlingarav av
såväl mellan myndigheter mellan enskilda och myndigheter kommersom
med säkerhet genomgå motsvarande förändring,att detmen reser som nyss

problemnämnts Hur sker undertecknande Hur säkerställs inne-nya att
hållet inte har manipulerats Vilket original ochär vilket kopiaär osv.
Vi kommer inte diskutera dessa frågor vidareatt konstaterar barautan att
med sannolikhetstörsta kommer föräven överföring,sättet inklusive ut-

427 Datainspektionen har generell författning DIFS 1996:3 kommu-genom en gett
och landsting lägga vissarätt sådana handlingaratt påner ut Internet. När det

gäller beslut enskilda skallrör personuppgifter dock bort 7 §.som tas
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elektroniskpappershanteringfrånförändras motuppgifterlämnande, attav
överföring.

få delallmänhetenlåtaanförtshartidigare attskäl mot avDe som
Riskengångbara längre.huvudsak inteielektronisk form ärihandlingar

elimineras.kanuppgifternaförstörellerförändrarallmänheten numeraatt
avgränsadelogisktvissatillgång tillbegränsad ut-fåkanAllmänheten en

register.423 detAttellerhandlingarelektroniskainnehållersomrymmen
kan intedatorprogrammenanvändaenskildasvårt förförskulle attvara

Digitalise-utlämnande.elektroniskthindraförskälanförasheller attsom
möjligheternaeffektivisering attemellertidinnebärringen avenormen

nämndaden tidigarebearbetning. Förutomvidareföruppgifternaanvända
frågandetuppgifternatillexploateringsrätten" är eventu-frågan omom

effek-dennaaktualiserasintegritetenpersonligadenintrång iella avsom
tivisering.

myndighe-kontrollerahuvudsyften,offentlighetsprincipens attEtt av
journalistiskamassmedia. Denfrämstsamhällei dagensutförs avterna,

måste enligtteknik.digital Dethjälpeffektivt medverksamheten utövas av
förstmyndigheternaoekonomisktochopraktiskt attvår mening anses

ochhandlingarlagradeelektronisktpappersutskrifterframställer t.ex. av
uppgifternaskallåterdärefterjournalisten,tilldessaöverlämnar gesom

elektronisk form.
informationflödet ävenvi,ofrånkomligt att per-Det avär avanser -

ofrånkomligtocksåsamhället.i Det attärblir allt störresonlig natur -
omfattning.ökad Denelektroniskt iförekommerprivatuppgifter naturav

fåomfattarinteoffentlighetsprincipen rätt att utomständigheten att en
intressenkommersiellahindratinte hatycksformelektroniskiuppgifter

alltsårådhar kandende behöveruppgifterdefrån komma somatt -
rim-vår mening, inteenligt ändärför,Detinformationen.betala för är mer

form.elektroniskiinformationentillfårallmänheten rättligt ävenatt
medmåste följaoffentlighetsprincipenviSammanfattningsvis attanser

teknikendeniuppgiftsbehandlingeneffektivisering storti den nyasomav
Även måstesammanhangeti detmyndigheterna.förinneburithar man

integritetenpersonligadenintrång irisker förvilkadock somöverväga
motverkas.kandessaoch hurmedförakandetta

den428 kanbehörighetteknisk utestängabegränsadallmänhetenGenom manatt enge
offentligt.inteinformationssystemet ärdelarfrån de somav
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18.5 Elektronisk presentation

18.5.l Vid den aktuella myndigheten

Gällande innebär i principrätt myndigheten har lämpligatt utrustning,om
skyldig låta allmänhetenär använda den föratt söka efter ochman att ta

del allmänna handlingar. Den enskildes således irätt är praktiken bero-av
ende den tekniska nivån hos myndigheten. införaAtt längre gåendeav en
skyldighet för myndigheterna handlingar och andraatt uppgifterpresentera
med tekniska hjälpmedel enligt vår uppfattningär i nuläget inte menings-
fullt. Det saknas anledning myndigheterna principiellaatt tro att skälav
vill sig allmänheten fårmotsätta söka fritt bland dessatt allmänna hand-
lingar via terminal kopplad tillär myndighetens dator. Tvärtomen som
måste det ofta enklare och billigare hänvisa allmänheten tillattvara en
presentationstenninal personalresurserän avsätta föratt leta efter hand-att
lingar. I takt med myndigheterna får tekniskt stöd föratt informationsbe-
handling bör informationen åtkomlig för allmänhetengöras med tekniska
hjälpmedel.

denI traditionella milj hade allmänhetenön inte någon fritt fårätt att
in och söka i myndighetens arkiv eller aktskåp. låtaAtt allmänheten fritt få
söka bland de elektroniska handlingar och i de databaser finns hossom
myndigheten innebär givetvis i praktiken utvidgning offentlighets-en av
principen. Detta enligt vår meningär önskvärd utveckling.en

Myndigheternas datorer innehåller uppgifter olika valör. En delstorav
uppgifterna inte allmännaär t.ex. utkast i 0rd- och textbehandlingspro-av

gram och bör naturligtvis inte åtkomliga förgöras visning enligt offent-
lighetsprincipen. Andra uppgifter allmänna kanär föremål förmen vara
sekretess. fårDessa inte heller visas föregående sekretessprövning,utan
vilket förutsätter manuell hantering. Situationer dessa bör vållasom
mindre problem i kap.15 9 § sekretesslagen och påpekas imen som anges
de råd Statskontoret tid429lämnat på måste de beaktassom närsenare
myndigheterna bygger sina system.upp

Sammanfattningsvis vi myndigheternas skyldigheterattanser att pre-
handlingar eller andra uppgiftersentera i elektronisk form inte bör utvid-

i nuläget. Regleringen bygger på skyldigheten följer den praktiskaattgas

429 Toppledarforum, Offentlighet IT vägledning för den offentliga förvaltningen,-
Statskontoret 1995:14.
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det finnsVimyndigheten.enskildaden attfinns vidmöjlighet menarsom
verk-myndigheternasi sigeffektiviseringentalar förmycket att avsom

utsträckningalltuppgifter i presente-till störreledakommersamhet attatt
form.elektroniskiallmänhetenförras

myndigheterVid andra18.5.2

åt-teknisktalltprincipen ärföreslagit,vi överge attGenom somatt, som
återskaparhandling,förvaradmyndighetenvidskallkomligt enanses vara
dock intebehöverupprätthållas. Dettabörmyndighetsgränserde somman

informationdelmöjligheterfaktiskaallmänhetens att tainnebära avatt
nåmöjlighetertekniskamyndighet harmån attdenminskar. I annanenen

biståskyldigmyndigheteninformationstillgångar bör attmyndighets vara
ellerhandlingallmänbegäranmedenskildeden en annanom enen

alltsåmyndighetendatabas. Omuppgifter isammanställning genomenav
myndighetfrånuppgifterförmedlaknapptryckning kanenkel annanenen

uppgif-meningeninteservicen.få Detden ärkunna attallmänhetenbör
detmyndigheten,tillinkomnaskall betraktas utandärigenomtema som

sådantmedfördelarna ärförmedling. En systemetthandlar aven renom
skallinformationenanknytning tillnaturligharmyndighetdenatt ensom

andravia denlämnasuppgifternainnansekretessprövningen utgöra myn-
myndigheternasbestämmelse16.2.3. Enjämför avsnittdigheten om

kap.införas iallmänheten bör 15servicepå dettaskyldighet sättatt ge
sekretesslagen.

utlämnandeElektroniskt18.6

huvudregelutlämnandeElektroniskt18.6.1

tillhandahållas iinte behöverupptagningarBestämmelsen att annanom
tidigaredatalagen. Sommedsamtidigt nämntsinfördesutskriftform än

intrång i denotillbörligaundvikabestämmelsenmedsyftet att person-var
föremålkunde bliuppgifternanämligenbefaradeintegriteten. Manliga att

bestämmelser.43° Offentlig-datalagensstridbehandling ividareför mot
grund förlåg tillförslagsekretesslagstiftningskommitténshets- och som

430 1973:33 85.Prop. s.



540 Utlämnande allmänna uppgifterav SOU 1997: 39

bestämmelsen kritik redan på denmötte tiden. En rad remissinstanser an-
såg bl.a. det med hänsyn till den tekniskaatt utvecklingen borde sigte
alltmer naturligt och praktiskt låta offentlighetsprincipenatt inrymma
också direkt tillgång till datamedier. framhöllsDet från vissaäven denatt
föreslagna bristfällig,spärren eftersom med hjälp optisk läs-var man av
ning Skanning skulle kunna bygga sådana dataregister enbart medupp
hjälp utskrifter upptagningar myndigheterna skyldigaav ärav som att
lämna ut.

Vi tiden lämnaatt är pappershanteringenattanser ävennu närmogen
det handlar lämna uppgifter enligt offentlighetsprincipen.att utom Myn-
digheterna bör i princip ha skyldighet inte bara visaatt, även,en utan
lämna allmänna handlingar och andraut uppgifter i elektronisk form. Det
bör till den enskilde beställaren välja i vilken form hanatt vill havara upp
uppgifterna. Vi medvetnaär det finns problem och hinderatt förom att
uppnå detta mål, det viktigt slå fastär det dettaatt är viattmen strävarsom

sådantEtt bör på siktmot. effektivitetensystem även vid myndighe-gynna
tema.

18.6.2 Elektroniskt innehav är förutsättningen

För myndigheterna skall kunna förpliktasatt lämna uppgifter i elektro-ut
nisk form krävs naturligen de faktiskt har tillgång tillatt uppgifterna i
elektronisk form. När det gäller handlingar kräver undertecknande,som

domar eller beslut, kommert.ex. det i praktiken tid framöveräven atten
så utlämnande sker i pappersform.att För det skall kunnavara skeatt

elektroniskt utlämnande krävs nämligen handlingen har lästsatt t.ex.
med digital signatur. Detta rutinerär inte kan sägas allmänten som vara
spridda bland myndigheterna såledesDetännu. förutsättningär fören
elektroniskt utlämnande myndigheten har originalhandlingenatt i elektro-
nisk form. När det gäller andra uppgiftssammanställningar och där ickeen
underskriven handling kan godtas, registerutdrag, finns dett.ex. större
förutsättningar redan i dag lämna elektroniskt.att ut

18.6.3 Skyldigheten följer myndighetens tekniska
utvecklingstakt

Redan kan myndigheterna välja lämna handlingar i elektroniskattnu ut
form, i den mån det finns tekniska möjligheter och sådana rutiner inte för-
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pågå tillUtlämnandet kanföreskrifter.särskildagrundpåhindras av
sådantellerdiskettpålämnaskanUppgifterna annatmånga me-sätt. en

finnsdator via Dettill nät.direktskickasocksåkan mottagarensdium. De
uppgifter elektro-överföringförlängrehindertekniskaingaegentligen av

tillgång tillmåste hadatorhinderPraktiskaniskt. mottagarensattsom
dock överbryggas.måsteuppgifternaläsaför kunnavissa attprogram

intedetsnabbt,går visserligen är sä-utvecklingentekniskaDen men
Myndighe-slag.dettapå alla problemlösningarfinnsdetkert ännu avatt

offentlighetsprincipenpå grunduppgifterlämnaskyldighet utatt avternas
teknisktlösningarefter de ärstyckenvissakanske ikan somanpassas

skallmyndigheterallakrävaeffektiva. Attekonomisktoch attmöjliga
intevår meningenligtformelektroniskvissuppgifter i ärlämna rea-ut en

myndighe-uppgifter hospresentationvidPrecisi nuläget.listiskt avsom
kompetensutrustning ochtekniskamyndighetensmåste det somten vara

därförutlämnande kanpå elektronisktabsolut kravNågotavgörande.är
allmännadelAllmänhetensinföras.inte rättvår mening att taenligt av

åstad-kanefter vadanpassadmåni vissredanhandlingar är somnu
gränser.431rimligainomkommas

i kap. 13 § TFbestämmelsen 2bortdärför attblirförslagVårt att ta om
automatiskforupptagninglämnaskyldigintemyndighet är utatt enen

förinförasbör detutskrift. stället rättIformidatabehandling än enannan
uppgiftssamman-ellerhandlingfå allmänallmänheten att en annanen

hinder,betydandedetEndastelektronisk form. t.ex.möteriställning om
utlämnande, börhjälpmedel förtekniskasaknarmyndighetendärför enatt

inte hellersäkerhetsskäl,bl.a.Allmänheten bör,avslås.sådan begäran av
denutrustninganvändaskallmyndighetenkrävaha någon rätt attatt som

utlämnande. be-Enelektronisktmöjliggörafortillhandahållerenskilde att
myndighe-bifallasenkeltskall heltutlämnandeelektronisktgäran omom

tillmötesgå be-kanbesvärutrustning ochtekniska störremed sin utanten
på skyndsamhetkravmedbehandlasgivetvisskallBegärangäran. samma

som nu.

be-handling på stället,tillhandahållaskyldigintemyndighet431 En attär omt.ex. en
hänvisad tilldåAllmänhetenTF. att takap. 12 § 2 är2tydande hinder st.möter

skyl-inte hellermyndighetavskrift.eller Enkopia äri formhandlingendel avav
upptagningar, svårig-vissabild ellerritning,karta,kopiaframställadig omatt av

TF.kap. 13 § lstället 2tillhandahållaskan st.handlingenochheter möter
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18.6.4 Sättet för utlämnande

18. 1 On-lineuppkopplingar

Som kannämnts utlämnande handlingar eller andra uppgifter iovan av
elektronisk form ske på olika Det enklastesätt. fallet handling,är att en
enligt nuvarande rutin, lämnas först efter preciserad begäranut från denen
enskilde. sådantEtt förfarande enligt vår meningär förutsättning för atten
myndigheten skall kunna korrekt sekretessbedömning.göra Uppgifternaen
kan lämnas till den enskilde på diskett eller överföras direkt till bär-en en
bar hårddisk. kanDet också gå till så den enskilde skickar begäranatt en
via till myndighetens elektroniskae-post adress och myndighetenatt sva-

med efter sekretessprövningatt översända den efterfrågaderar hand-
lingen Så längeöver detnätet. handlar begränsad mängd uppgifterom en
borde det dessutom ofarligt från integritetssynpunkt fråganvara om-

diskuteras nedan.massuttag
Eftersom det tekniskt möjligt,är kan även låtaöverväga all-attman

mänheten via s.k. on-lineuppkopplingar få fritt söka och hämta informa-
tion från myndighetens dator. Med on-lineuppkoppling vi i dettamenar
sammanhang låter allmänheten kopplaatt sig direkt myndig-man motupp
hetens dator det finns någon mellanhandutan att ställning tilltarsom
begäran. Man skulle med andra ord inte behöva till myndighetens pre-
sentationsterminal för via sökkommandon finnaatt t.ex. de uppgifter man

intresseradär Via on-lineuppkopplingen skulle både kunna delav. taman
uppgifterna och hämta hem dem i elektronisk form till denav datorn.egna
sådantEtt skulle onekligen ha många fördelar.system Allmänhetens till-

gång till offentlig information skulle öka i betydande grad och myndighe-
skulle inte behöva läggaterna tid och därmed pengar på plockaner att

fram och lämna handlingar.ut
Modellen har emellertid nackdelar.även skulleDet bli möjligt för en

enskild överföra informationsmängderatt från olikastora myndigheter till
dator och skulle från det offentliga helt kontrollenen egen tappaman över

hanteringen personuppgifter. Ettt.ex. problemetsätt kanmötaattav vara
avidentifiera handlingarna och dölja sådanaatt uppgifter krävasom anses

individuella sekretessbedömningar se vidare generalisering sekre-om av
nedan. fårDet dock enligt vårtessen mening mycket svårt attanses ge-

generella regler vilka uppgifter skall döljas, och den arbets-nom ange som
insats skulle krävas torde bli tämligen omfattande. Med hänsyn tillsom att
det kan uppstå risker för intrång i enskildas personliga integritet och för att
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vid varjesekretessprövningindividuellmedupprätthållakunna systemett
obligato-lösningsådan görsförordavi intevillutlämnandetillfalle, att en

risk.
viaskall haallmänheten rättvarför attifrågasättagivetvis enkanMan

handlingarmyndighetensoch läsablandsökafrittpresentationsterminal
datoruppkoppladviadenna t.ex.hainte rättuppgifterandraoch enmen

vårtenligtavgörande sätttidningsredaktion. är,Detfrånhemifrån eller en
imedanuppgifternaläsabarafallet kanförrai det mandet, att manatt se

elektronisk form.iuppgifternahemhämtakanuppkopplingsfallet även
grundlagsfastaför dengällaskallreglersåledesVi att sammaanser

formelektroniskiuppgiftssamlingarandraochhandlingarfå uträtten att
krävasfortsättningeniskallutlämnande. Det ävenmanuellt enförsom

elektro-myndighetenstillställaskansådanEnbegäran.preciserad t.ex.
efterfrågadeskicka denkanmyndigheten attochadressniska genomsvara

möjlig-har dennamyndighetenmåni denelektronisk formihandlingen
het.

sinaordnakanmyndigheternaochtillägga näremellertidvillVi att om
hämtaallmänhetenlåtariskfrittblirså det attdatabaserochhandlingar att

såinvändningarprincipiella attnågra motinteså vion-lineuppgifterut ser
sikt otvi-på långskulleoch detoffentlighetsinsynenökaskullesker. Det

föreslårvilagstiftningmyndigheterna. Denförbilligareblivelaktigt
uppgifterlämnamyndigheternaför uti atthindernågra vägenintelägger

sådantpå sätt.

Format4.218.

överföraförförutsättningartekniska attsaknasiblandkommer attDet
samhälle därdet.begär Ienskild etttillelektronisk formiuppgifter somen

roll kommercentralalltmerspelarkommunikationen na-digitaladen en
Ännu måstetidöka.dataStandardiseringpå att mankraventurligen enav

påberordataöverföring attvidhindermed vissa manräknadock somav
inteviktigtdetsammanhanget är attdetIolikaanvänder programvaror.

format. Rättenval attmyndighetensberoendeblir heltenskildeden avav
mån detden ärillusorisk. Iblirelektronisk formiuppgifterfå annarsut

till-skyldigmeningvår attenligtdenbörmyndighetenförmöjligt vara
intekanformat. Detuppgiftemasenskildönskemål frånmötesgå ett omen

lämnakunnaför utin attköpermyndighetenkrävas programvaroratt nya
åtgärdenkelmedmyndighetenmåndenelektronisk form. Iuppgifter i en -

tillmötesgå begärankanenkeltutföraskankonvertering ent.ex. somen -
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uppgifterna skall lämnasatt i formatom ut ett mottagaren, ärsom passar
det rimligt den tillgodoses. krävsDetatt den enskilde framställeratt be-en

sågäran preciseradär myndigheten kan ställningatt tillsom denta kanom
bifallas eller inte. Myndigheten bör skyldig lämna de upplysningarattvara

krävs för den enskilde skall kunnaatt framställasom sådan preciseraden
begäran. Myndigheternas skyldigheter i de avseenden berörts börsom nu

in bland servicebestämmelsemaitas kap.15 sekretesslagen.

18.6.5 Massuttag

Av de tidigare har anförtsargument utlämnande uppgiftersom mot iav
elektronisk form kvarstår, vi tidigare anfört, risken för otillbörliga in-som
trång i den personliga integriteten. Denna risk kan hängasägas samman
med digitaliseringen i sig. Att lämna enstaka personuppgiftut inteen som

sekretessbelagdär via elektroniskt medium kanett inte i sig sägas utgöra
integritetsintrång. Omett tidning publicerar uppgiftert.ex.en om var en

känd barn går på dagis kan detta visserligen uppfattaspersons in-ettsom
tegritetsintrång, det har i huvudsak inget med sakenmen tid-göraatt om
ningen har fått uppgiften på eller i elektronisk form eller muntligtpapper
för den delen. Digitaliseringen enstaka uppgifter medför visserligenav att
det går fortare få i dem, dettaatt kantag knappast sägas utgöramen ett
otillbörligt integritetsintrång.

Det de ökadeär möjligheterna till lagring och bearbetning uppgif-när
formhar elektroniskten det främstaär problemet. detIsom samman-

hanget kommer på diskussionen Vad händerman nå-massuttag.om om
begär få myndighetens alla handlingaratt sådangon En begäran kan inte

otillräckligtsägas preciserad. Med modern teknikvara den inteär heller
opraktisk. Om detta möjligt skulle på ganska kort tid kunnavar hämtaman
hem och lagra myndigheters hela databaser i sin dator. Man skulleegen
därefter med hjälp sökprogram snabbtett finna alla anteckningarav rö-
rande viss Ett exempel tidigareannaten person. uppmärksammats isom
åtskilliga sammanhang företagensär intresse utnyttjaatt personuppgifter

för direktreklam.t.ex. Departementschefen uttalade i 1990/91:60prop.
43 förståelse för medborgarna kanatt känna irritation över uppgifteratt

de skyldiga lämnaär till myndigheteratt i olikasom sammanhang används
för helt andra syften de samlatsän för, för kommersiellat.ex. ändamål.

Tekniken kan också medföra i viss månatt underminerar detman
skydd för integriteten registerlagamas sökbegränsningar innebär.som
Myndigheten får kanske i sitt ärendehanteringssystem inte utföra sök-
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få alladärigenomnationalitet och sorte-på begreppetningar personer
sammanhangi vissasammanställningarsådana ärnationalitet;efterrade

beslut imyndighetenstillgång tillfårallmänhetenoönskade. Men om
villdenangiven kanstårnationaliteten attdärformelektronisk genomsom

få framenkeltganskasökfunktionerordbehandlingsprogrammetsanvända
hand-ytterligarenågravisserligenkräversammanställningar. Detsådana

följande.invändasdetta kanfort.ganska Motändågårdetmengrepp
nationalitetssammanställning kanochoffentligabeslutMyndighetens är en

utskrifti formbeslutenallabegärenskildedenändå avattgöras genom
betydligtdet blirMendem.läser Detoch ärmyndigheten sant.går tilleller

praktiken.432 åt-Elektroniskaldrig iellersällanutförsochomständligare
blir möjligtdetmotsvarandepå attmedför, sätt,uppgifter atttillkomst

samkörningmyndigheterolikafrånuppgiftersammanställa som myn-
sig.mellanutförafårsjälva intedigheterna

hand-elektroniskaavidentifiera dekundemodelltänkbar attEn vara
allauteslutadvs.lämnasdeinnanregisterutdragen ut,ellerlingama per-

anförts,tidigareemellertid,skullebeslut. Detisonuppgifter ett somt.ex.
skulleuppgiftervilkaförvägisvårigheter avgöramedförenat att somvara

vissuteslutametod kunde uttagYtterligare attutelämnas. av envaraen
offentlighetsprincipen.433 tidi-förkastatsmetod harsådanEnfrånstorlek

avgränsning.434sådanomöjligtintill göradeteftersom näst attär engare
mängdeninte barabra.vår mening Detenligt ärhellerinteMetoden är

vilkensammanhangeti ävenintressant typuppgifter utanär upp-avsom
vårEnligtinformation.känsligmindreellerfinnsgäller. Detgifter det mer

särbehandlanågot sådantpå massuttagensättomöjligtdetmening attär
offentlighetsprincip.bibehållenmed en

uppgiftereller andrahandlingarallmännautlämnandealltKravet att av
ivår meningenligtsekretessprövning utgörföregåsskallprincipi enav

informa-alltförhindereffektivtändå ganska storamot attpraktiken ett

432 och däref-utskrifterinskulle skannaenskildafannstidigaretankar attDe omsom
verklighet.blivitinte hatycksdatoriuppgifterna vidarebearbeta egenter en

433 skullemyndighetbl.a.föreslogoffentlighetskommittén attoch varaData- en
barautskrift,formiupptagningar för ADBmängdlämnaskyldig stor avutatt en

myndighetensförförberettellerske förändå skullesådant egenuttagett varom
verksamhet.

434 anledning:60 451990/91 attdepartementschefen i att troenligtfarmsDet s.prop.
register försinaanvänderverksamhetenredan i denmyndighetermånga egna

pekadeåtgärder. Honrutinbetonade ävenmedkandvs. devissa görasmassuttag,
upptagningar.mängdstorvad ärpå problemet avgöraatt ensom
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tionsmängder lämnas i elektronisk form. Sekretessprövningenut kommer
tid, det bara själva utlämnandetatt ärta handlingen går snabbare.av som

finnsDet visserligen risk för det i omfattningatt större begärsänen utnu
informationsmängder eftersomstora det så mycketär lättare hanteraatt

informationen teknik.435med modern Detta kan föranleda myndigheterna
i omfattning ställastörreatt materialet till förfogande i avidentifierad

form enligt modell har skisserats På så kansätt troligenen som ovan. man
undvika del yrkanden enligt kap.2 TF.uttagen om

övrigtI vi de olägenheter och intrångatt kan uppståanser börsom
påmötas Det missbruketsätt. ärannat uppgifterna bör hindras, inteav som

utfåendet. detI sammanhanget persondatalagenutgör viktigt inslag.ett
Kanske skall regleringen kring utnyttjandet uppgifterna förändrasav t.ex.

starkare straffrättsligt skydd förett den personliga sfären segenom avsnitt
6.2 eller ökade krav på massmedia inte publicera uppgifteratt privatav

Registerförfattningamas gallringsreglernatur. och bestämmelser attom
vissa personuppgifter inte får elektronisk form huvudöverges taget utgör
vidare skydd för missbruk.

Slutligen kan vi erinra bestämmelsen i kap.7 §16 sekretesslagenom
innebär det gäller sekretess föratt personuppgifter hossom myndigheten

det kan utlämnandeantas uppgifternaatt ett skulle medföraom deav att
blir föremål för automatisk databehandling i strid persondatalagen.436med
Den föreslagna persondatalagen innehåller principiellt förbudt.ex. ett mot
behandling känsliga personuppgifter. Endast i vissa speciellt angivnaav
fall sådan behandlingär tillåten. denI mån myndigheten kan misstänka att
uppgifterna kommer bli föremål för behandling,att än enskildannat att en

del dem för del,tar kan och skall myndigheten utlämnandeav vägra iegen
elektronisk form. Handlingar innehåller uppgiftert.ex. begångnasom om
brott och inte har avidentifierats myndigheten bör antagligen intesom av
lämnas till enskilda i elektronisk formut i mindreän omfattningannat ef-

behandling sådanatersom uppgifter enligt persondatalagen endast fårav
utföras myndighet. kanDet också bli aktuellt utlämnandeav vägra iatt
elektronisk form det handlar mängder uppgifter,stora s.k.om om av

där kan misstänkamassuttag, uppgifterna kommeratt behandlas påman att

435 Det redan fulltär möjligt begära alla brottmålsdomaratt frånut tingsrätt inu en
form papperskopior. Emellertid det inte mångaärav det bl.a. efter-görnog som

materialet svårhanterligt.är Kan få domarna i elektronisksom form situa-ärman
tionen en annan.

436 I sådan situation har myndigheten alltså möjlighet och skyldigheten att närmare
undersöka begär uppgifterna och för vilket syfte.vem som
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behandlingarvisserligen inteomfattarPersondatalagenotillåtet sätt.ett
i denyttranden se 7 §gmndlagsskyddadeframställasyfteiutförs attsom

hinderföreliggaintedärförskulle attpersondatalagen. DetFöreslagna
jour-tillelektronisk formuppgifter imängder t.ex.lämna även enstoraut

yttrandefrihetsområdetpåfinnsregleringfår denEmellertidnalist. som
förfaranden.otillbörligaleder tilldettamotverka attantas

intrång iökadeskulle skedetförriskenvi attSammantaget attanser
elektroniskuppgifter iskerintegritetenpersonligaden massuttag avom

redankommersiella intressenkanöverdrivas. Detbör attform inte antas
myndigheter-personuppgiftermängdertilltillgånghar stora genomavnu

mening riskenvårform. Enligtelektronisk äriuppgifterförsäljning avnas
måste hän-fortsättningenitill dennahänsyn ävensåinte attstor avman

kanolägenheterpå Deutlämnandetillallmänhetenvisa upp-sompapper.
uppgifterna beivras.användningolämpligstå angripasbör att avengenom

inslag.viktigtpersondatalagensammanhangetdet utgör ettI

Avgifter18.7

TFenligt 2 kap.utlämnandeAvgifter för18.7.1

påfå kopiorallmänhetensgäller rättdet ut t.ex.Liksom attnär papper av
vad det kostarbetalt förfårmyndigheternarimligtdet tahandlingar är att

elektroniskiuppgiftssammanställningarandraellerhandlingarlämna utatt
förlösningarframtid finnsdet inomvågakanform. Man anta att snaren

effektivtekonomisktpåbetalningstransaktionermindre etthantera ävenatt
arbeteför detta över-närmareinommöjlighethar inteVi attsätt. ramen

Grunddatabasutred-ingår istorlek Detavgifternasfrågorväga osv.om
prissättningfinansiering ochutreda bl.a.1996:43dir.uppdragningens att

utredningensföregripaintevi villochsamhällsdatabaserna,de ar-storaav
precisgoda skälfinnsoch för sigdet imening kan att,vårEnligtbete. som

avgiftsfria.437smålåtahandlingar,traditionellagäller uttagdetnär vara

437 gratis.nio sidornaförstadeavgiftsförordning 1992:191 ärEnligt 16 §
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18.7.2 Försäljning personuppgifterav

Som förekommer det försäljningnämnts bl.a. personuppgifter vidav
myndigheter. Försäljningen får enligt gällande ske endasträtt det finnsom
stöd i lag eller förordning eller efter beslut regeringen 7§ datala-av
gen.433 Sådan försäljning sker vid sidan utlämnande enligt offentlig-av
hetsprincipen redan på den grunden uppgifterna lämnas i elektroniskatt
form. Ibland har myndigheten kanske gjort vissa bearbetningar eller
sammanställningar går rutinmässiga åtgärderutöver och betaltsom tar
för det arbete har lagt finnsDet registeräven har in-som man ner. som

direkt för försäljningrättats uppgifter till allmänheten, SPAR ocht.ex.av
BASUN.439det allmänna företagsregistret gårHur det med försäljningen

uppgifter från sådana register offentlighetsprincipen får omfattaav om
uppgifter i elektronisk formäven

finns enligt vårDet mening inget hindrar i fortsätt-ävenattsom man
ningen betalt för uppgifterna. från sådanaUttagentar register får i regel

ske för kommersiella ändamål, och detantas enligt vår meningär inte
orimligt får betala de kostnader direkt och indirektatt förenadeärman som
med Den vill vidareforädla uppgifterna iuttaget. den mån det tillå-ärsom

enligt persondatalagen får med andra ord betalatet för basmaterialet
förädling.440och kan därefter betalt för sinta De eventuella krav på en-

till uppgifter i elektronisksamrätt form enskilda företag kan ha skaffatsom
sig avtal med myndighet kan dock komma i konflikt med offent-genom en
lighetsprincipen.

438 Någon motsvarighet till 7 § datalagen finns inte i vårt förslag till persondata-ny
lag. Det förslaget innehåller inte i sig något hinder utlämnande enligt offent-mot
lighetsprincipen.

439 Prop. 1990/91:60 47.s.
440 Regeringen har i den s.k. IT-propositionen 1995/962125 bl.a. tagit fråganupp om

utvecklingen samhällets grunddatabaser, de centrala registrent.ex.av över perso-
och företag, och förklarat frågan kommer bli föremål föratt vidare utred-ner att

ning. detl sammanhanget frågannämns prissättningenäven på infonnations-om
tjänsterna 45-46. Grunddatabasutredningen dir 1996:43 har därefter bl.a. fått
i uppdrag behandla frågan finansieringatt och prissättning sådana databa-om av
ser.
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Sammanfattning18.8

Även överför uppgifter enligt offentlighets-myndigheterna lämnarnär ut
måsteform. Skyldigheten dock,i elektroniskdet kunna skebörprincipen,

efter myndig-uppgifter,presentationdet gällerprecis när anpassasavsom
i fortsätt-Allmänheten bör inte hellerförutsättningar.tekniskahetens

hämta hand-on-lineuppkopplingar självvia s.k.någonhaningen rätt att
hindrar givetvismyndighetens dator.uppgifter Dettaandralingar eller ur

påsitt informationsmaterialvalda delarmyndigheten läggerinte utatt av
söka och hämta uppgifter.allmänheten fritt kandärwebbsidors.k.

hand-intrång den personliga integritetenotillbörligt iför närRisken
motverkas delselektronisk formuppgifter lämnas iandralingar och ut ge-

sedvanlig sekretessprövningmåste föregåsutlämnandevarjeatt av ennom
särskilt skydd försekretesslagenkap. §bestämmelsen i l67 utgördär ett

begränsningar för vi-deelektronisk form, delspersonuppgifter i genom
uppställer.uppgifter persondatalagenbehandlingardare somav

sekretessprövningpreliminär18.9 En

handlingarElektroniska18.9.1

isekretessprövningi regel inte skall lämnashandlingarSådana ut utansom
så de bara visashållas avskilda i t.ex.måsteenskilt fallvarje systemet att

behörighet och lämnasmed viss kvalificeradförprogrammet personerav
låta all-skall kunnariktig sekretessprövning.efter Förförst attut manen

presentationsterminal, fram uppgif-självständigt, viamänheten tat.ex. en
viss prelimi-ofrånkomligendet därförmyndighetens dator krävster enur

handlingenhandlingen, inteenskildasekretessbedömning den närnär av
i myndighetens datorsystem. Detden förs inutlämnadbegärs närutan,

särskild begäran,handlingen, efteraktuellahindrar givetvis inte denatt en
Information får dock intesekretessprövning.sedvanligefterlämnas ut en

finns de lämnasframgå uppgifternadet måsteutelämnas, attattutan men
återstår då för allmänheten begäraefter särskild begäran.först Det attattut
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handlingen eller uppgiften lämnas efter sedvanlig sekretesspröv-ut en
ning.441

18.9.2 Databaser

teknisktDet enkelt skapaär sekundsnabbtatt sammanställerprogram som
och uppgifter databaser i önskade konstellationer.presenterar Vitsenur

låtamed allmänheten del uppgifter via presentationsterminalatt ta av en
går förlorad varje sådan sökning måste sekretessprövas myndighe-om av

det skall fungeraFör i praktiken måste den enskilde sittaten. att själv
frittoch använda tillgängliga sökfunktioner. Detta kräver myndighetenatt

har gjort preliminär sekretessbedömning alla uppgifter och sökmöj-en av
ligheter åtkomliga. uppgifter ochgörs De sökmöjligheter bedömssom som
kunna omfattade sekretess måste då undantas från elektronisk åt-vara av
komst och lämnas bara efter särskild sekretessprövning.ut

undvika sådanaFör sekretessprövningar i praktikenatt skullesom
kunna bli tämligen omfattande har i vissa fall i stället, med likställig-man
hetsprincipen grund, förbjudit sådana sökningar kan integri-som som vara
tetskränkande.442 Prövningen vilka sökningar och sammanställningarav

skall döljas och vilka skall tillåtas sker i själva verketsom som numera
vid tillkomsten de registerförfattningar reglerar myndigheternasav som
uppgiftsbehandling. Sådana sökningar och sammanställningar som anses
integritetskränkande förbjuds helt enkelt. långtDet i frånär säkert allaatt
uppgiftssammanställningar resultat sådana sökningarär skullesom av an-

integritetskränkande, för undvika opraktiskt däratt ettses systemmen
varje resultat bedöms för sig, förbjuder vissa sökningar helt. Denman

skillnaden det gäller enstaka känsliganär uppgifterstora sekretess-ärsom
belagda myndigheten fortfarande självär har tillgång till dem,att medan

441 Med modern teknik bör kunna underlätta utlämnande handlingarman av som
innehåller sekretessbelagda uppgifter. elektroniskEn handling framställs på
nytt varje gång den visas. Man bör på enkelt kunna dölja känsliga uppgif-ett sätt

vid framtagning handlingen i stället för i denter manuella miljön kopi-attav som
och förstryka hand innan handlingen lämnas ut.era

442 Det tillåtet i tingsrättens målhanteringssystemär söka på visst.ex. tilltaladsatt en
och därigenom fram uppgiften han åtalad för mord, detär inteatt ärnamn men

tillåtet söka på mord få fram hans den första situationenatt Iattgenom namn.
kan förutsätta den intresserade i fall känner till vissatt vart att ärman en person
tilltalad. det andra falletI avslöjas hans slump, och det kan sägasnamn mera av en

intrång i hans personliga integritet.ettvara



uppgifterallmänna 551Utlämnande1997: 39SOU av

myndighetenvarkeninnebärsökningarkänsligavissaförbud attmotett
tillgång till dem.harallmänheteneller

sådana sökningar heltförbjudaföri ställetkanMan överväga attatt
sådantomfattning. Etti görsekretessinstrumentet systemanvända större

uppgiftssammanställningarskapamyndigheternaförmöjligtdet att som
kan ord-fårvissa fall inte Dettasekretessprövning, iefterallmänheten, se.

pååtkomligadirektintesökfunktionervissa görstekniskt attgenomnas
sekretessprövning.särskild Ettefteranvändas förstfårelektronisk väg utan

ilikställighetsprincipenstrida störreinteförfarande kansådant sägas mot
uppgifter Ge-enskildasekretessbeläggningen gör.vadomfattning än av

för denstarkare skyddockså skapakansådant ettsystemett per-mannom
integriteten.sonliga

offentlighets-effektivt stöd förskallteknikenden utgöra ettFör att nya
sökningar ochvilkabedömningenemellertid bättredetprincipen är att av

integriteten inte börpersonligatill denhänsynsammanställningar som av
iellerkonstruerasredanutföras liksom när tasfå görs programmetnu

riksdagenSekretessregler börvanligagällerdetPrecis ytterstbruk. närsom
ochsammanställningarsökningar,gällerdetbedömningar,dessa närgöra

grundade på be-beslutregisterförfattningar elleri debehandlingar,andra
reglerar detta.redanförfattningarsådanaistämmelser som nu

Sammanfattning18.9.3

måste alltmermiljönelektroniskai densekretessprövningenVi attanser
för denförutsättningbedömningar. Dettapreliminära är attutgå från en

öka denutnyttjas förskall kunnaeffektivtteknikendigitala sätt attett
individuellmedverksamhet. Systemetmyndigheternasioffentliga insynen

praktiken redanhar iuppgiftsutlämnande övergettsvarjeprövning avav
presentationstermina-använderdemfall hosmyndigheter ivissa Vart som

preliminär be-enligtde uppgifterpåbyggerler. Systemet att ensom,
direkt åtkomstförläggsföremål för sekretessblialdrig kandömning, ut
uppgifterandraUtlämnandepresentationsterminal.via somt.ex. aven
manuellt.måste alltjämt hanteras Denenskilt fallvarjeprövning ikräver

fåhur begärankap. §bestämmelsen i 14 TF2hållna attallmänt en omom
ändrasprincip intebehöver iskall hanterashandlingardel allmännata av

möjligt.skallför dettaatt vara
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Biblioteksregeln19

informationstillgångarmyndighetsavgränsningVårt tillförslag av enny
kan bort efter-andra stycket TFbestämmelsen i kap. §2 l 1innebär tasatt

ocksåmedför regle-någon funktion.fyller Dettainte längreden attsom
referensbokteknikneutral.kan bli Enbiblioteksundantagetkringringen

påpå den finnsden tryckpåbehandlasskall ärsätt papper, omomsamma
myndighe-finns på hårddisk idencd-romskiva eller t.ex. en avenomen

datorer.tens

Bakgrund19.1

biblioteksregeln" ioffentlighetsprincipen följerbegränsningEn avav
bl.a. trycktaEnligt bestämmelsenstycketförsta 3 TF.kap. §2 11 anses

ingårhandlingar ibildupptagningar eller andraellerskrifter, ljud- som
både påBestämmelsen sikteallmänna handlingar.bibliotek inte tarsom

huvuduppgift ochbiblioteksverksamhet tillharmyndighetersådana som
myndighe-referensbibliotek finns hoshand- ellerpå samlingar typ somav

handlinghos domstolar.arbetsuppgifter, Förmed andra även attt.ex.ter en
beståndsdelingår idenbestämmelsen krävsomfattasskall att som en enav

vanligtpå sådant de enligtorganiseradesamling handlingar sätt attav
bibliotek.443betraktaspråkbruk är att som

bibliotek hosdatabasertillmyndighets åtkomst utgörEn externa som
handling.begreppet allmän Dettafaller utanförmyndigheterandra än

regelnstycke. Enligt denbestämmelsens andraframgår motsatsvis av
databehandlingautomatiskupptagning förintebiblioteksundantagetgäller

avtal medtillgång till enligtmyndighet harsådant registeri annansom
två hand-nämndesbestämmelsens tillkomstmyndighet. Vid den typer av

offentlighetsprincipen; databas-utanförfalladärmed skullelingar som

443 179-180.1975/762160Prop. s.
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tjänster erbjuds via telenätet och referensmaterial på cd-romsom me-
dium.444 Myndighetsdatabaser andra myndigheter har tillgång tillsom
torde inte undantagna från offentlighetsprincipen på grund biblio-vara av
teksregeln.445

Överväganden19.2

19.2.1 Allmänt

Vår uppgift analysera bestämmelsen i kap.är 2 ll § andra stycketatt mot
bakgrund utvecklingen globala nätverk. Som vi tidigare beskrivitmotav
har IT-utvecklingen sedan bestämmelsen tillkom varit explosions-närmast

Över-artad särskilt inom området för telekommunikation se avsnitt 15.1.
föring data via i allt omfattningnät skriftlig ochersätter större muntligav
kommunikation. Myndigheterna behöver inte alltid träffa överenskommel-

med andra subjekt, privata eller offentliga, för få tillgång till infor-attser
mation. Allt läggs blir tillgängligt för alla.nätet Den analys viutsom
gjort visar den s.k. tillgänglighetsprincipen i kap.2 inte fungerarTFatt i
denna situation. inte rimligtDet betrakta deär informa-attnya enorma
tionsmängder tillgängliga via allmännaär handlingar.nätsom som

Vårtl 9.2.2 förslag

Vårt förslag till begreppsapparat i kap.2 innebärTF det skall finnasattny
för vad myndighets information.gränser är Bara grund attsom en av

det möjligt för myndigheten läsa eller hämtaär uppgifter viaatt Inter-t.ex.
skall inte detta medföra allt finns på ingå inet, nätetatt som anses myn-

444 1990/91:60Prop. 75.s.
445 Vid tillkomsten bestämmelsen i andra stycket konstaterade departementschefenav

ADB-upptagning omfattas biblioteksregeln upptagningen används iatt en av om
myndighetens verksamhet på böcker i bibliotek. Lagrådetsätt ett utta-samma som
lade i lagstiftningsärendet undantaget för icke-myndighetsdatabaser i självaatt
verket innebar begränsning biblioteksregeln eftersom den aldrig blev till-en av
lämplig på myndigheter alltså inte heller på databaser tillgängligaexterna ärsom
för den andra myndigheten. Departementschefen uttalade i det sammanhanget att
myndigheternas databaser i allmänhet torde innehålla enbart allmänna handlingar,
och det därför inte farms någon anledning inskränka allmänhetensatt att rätt att ta
del sådan databas prop. 1990/91 :60 31.av en s.
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uppgifter väl hämtas ochinformationstillgångar. Mendighetens om sparas
naturligtvis del denmyndigheten blir detillhör äveni databas avsomen

allmänna får iuppgifterna sedaninformation. Om prövasmyndighetens är
bedömningen spelar denVid deni kap. TF.med reglerna 2enlighet

Tidningsartiklar,roll i praktiken.väsentligbiblioteksregelnriktiga en
via omfattas precishämtasinformationsmaterial nät motsva-somosv. som

biblioteksundantaget.formi trycktmaterialrande av
materialet inågon betydelseskall det inte haandra ordMed t.ex.om en

pappersskrift, påformen trycktmyndigheten itillgängligt förbok är av en
myndigheten har det.från databas däreller direktcd-romskiva sparatenen

material haroklart vilketkanskeiblandkanDet somvara
referensmaterial hos myndigheten,dvs. vadbibliotekskaraktär, ärsom

ytterligare olikafår komplicerasintegränsdragningenden attav reg-men
materialet har.på formberoende vilkengällerler

alltså regeln i kap.innebär 2begreppsapparatförslag tillVårt attny
och teknik-lagen tydligbort.stycket kan Förandra TF göra§11 atttas

med vadmoderniseras i enlighetbiblioteksregelnegentliganeutral bör den

sagts.som nyss
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Myndigheters datorprogram20

använder hjälpmedel för fatta s.k.myndigheterna automatiseradeOm att
skyldiga för allmänheten hållabeslut bör de tillgängligt beskriv-attvara

fungerar. Vi sådanningar huröver rätt är vä-att ettprogrammen anser en
inslag i allmänhetens möjligheter kontrollera och få insynsentligt iatt

verksamhet. Offentlighetsinsynen bör därför förstärkas påmyndigheternas
detta Allmänhetens allmänna uppgifter i elektronisk formrättsätt. att ut

omfattautsträckas till myndigheternas datorprogram eftersombör inte att
intrångdå skulle uppstå i upphovsrätten tilldet programmen.

Inledning20.1

använder for sin verksamhet olika datorprogram.Myndigheterna typer av
desådana vi instruktioner datorns behandlingMed styrprogram avser som

programkod. kanuppgifter Programmen skilda slag ochvara avav avse
behandlingar; ordbehandling, kalkylering, ritning, bokfö-olika typer av

registrering, kommunikation Andra detring, möjligtgör attosv. program
visa uppgifter frånöverföra, hämta eller andra datorer. finns ocksåDet

har till uppgift andra eller länkutgöraatt styraprogram som program
del innehåller eller mindremellan En avanceradeprogram. program mer

funktioner för beslutsstöd, dvs. de regler myndigheten skall tillämpasom
i ärenden finns inlagda i datorn. Myndighe-vid beslut visst.ex. typen av

datorn tillämpar de inlagda reglernabeslut fattastens att ta-genom man-
automatiserade beslut. Vissa de myndigheternalar om av program som

påanvänder sig inköpta den kommersiella marknaden medan andraärav
har utvecklats eller modifierats myndigheterna själva.av

frågandetta avsnitt diskuterar vi offentlighetsprincipens tillämp-I om
ning på myndigheters datorprogram. Diskussionen handlar således inte om
de sakuppgifter hanteras i självautansom programmen, om programmen
programkoden. finns två aspekter på frågan. första gällerDet Den myn-
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använda upphovsrättsligt skyddadedighetemas for låtarätt att attprogram
allmänheten del de allmänna uppgifter hanterar.ta av som programmen

det andra det allmänhetens med stöd offentlighetsprinci-För rör rätt att av
Frågan allmänhetensdel programkod. få allmännarätt att utta ompen av

elektronisk form har tidigare behandlatsakuppgifter i vi i avsnitt 18.

20.2 upphovsrättsligaDet skyddet av

datorprogram

20.2.1 Allmänt

och designmaterial fram infor konstruktionenDatorprogram tassom av
URL446.sådana upphovsrättsligt skyddade l kap. Någon§lärprogram

definition begreppen datorprogram och designmaterial har intenärmare av
lagstiftningen.447upphovsrättsligagjorts i den Med datorprogram brukar

sådana instruktioner erfordras for dator skall kunnaattman avse som en
med designmaterial sådantarbeta, och resultatet arbete leder tillav som

förekommautvecklingen datorprogram. kan i olika for-Datorprogramav
mellan källkod och objektkod, därbrukar skilja källkodenManmer.

form kan uppfattasskrivet i människorutgör programmet som aven som
objektkoden formhar viss kunskap och bara kanprogrammeten av som

maskin maskinläsbar. den formenuppfattas I kansenareav en pro-
finnas på materiellt underlag på diskett,grammet ett t.ex. ett magnet-en

direkt inmatat i datorn. Designmaterialband eller chips eller kan i princip
beskrivning,ha vilken form helst ritning eller skiss.t.ex. ensom

omfattas upphovsrätt måste produkten ha nått s.k. verkshöjd.För att av
får frånInnebörden det villkoret bedömas fall till fall. Allmänt gäller attav

måste individuelltverk resultatet skapande och skall präglasett ettavvara
visst mått originalitet. grundläggande principEn inomett annanav av

idéer ligger bakom få någotupphovsrätten de verk inte kanär att ettsom
upphovsrättsligt skydd. formler, algoritmer och idéer datorpro-De ettsom

på åtnjuter således någotbyggt inte skydd, dessa kanär använ-utangram
program.448das andra för skapaattav nya

konstnärliga446 till litterära och verk.Lag 1960:729 upphovsrättom
447 1992/93:48 112.Prop. s.
448 sou 1985:51 94.s.
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Ensamrätten20.2.2

har till detupphovsmanneninnebär bl.a. rättUpphovsrätten att ensam
tilldelsEnsamrättendatorprogrammet. rättverket,skyddade t.ex. enger

ideell 3 §.dels s.k.fördelarnaekonomiska rättde en
uteslutandedet förstaförrättigheterna rättekonomiska utgörsDe av en

harexemplar det. Attframställaverketförfoga över attatt manavgenom
således inte harinnebärverketexemplar rätttilläganderätten attett manav

ekonomiskaandra dedetdet.exemplar För utgörsfritt göraatt avnya
allmänheten itillgängligt förverketrättigheterna görarätt att ur-av en

för allmänhetentillgängligtkanskick. Verketändrateller görassprungligt
exemplar till all-spridningellerframförandeoffentligt genom avgenom

offentlig vis-utlåning, elleruthyrning ellermänheten t.ex. genomgenom
ekonomiska rättighe-inskränkningar i devissafinnsexemplar.ning Detav

framgår kap. URL.2vilkaterna av
upphovsmannenprincipiell förinnebärideella rättigheterna rättDe en

och påomfattningbli angiven i denutnyttjandemed verketssambandiatt
verket användssigkan hanVidaregod sed kräver. motsättadet attsätt som

ellerför hans litterärakränkandesammanhangeller i ärsätt ettett som
egenart.449elleranseendekonstnärliga

exemplarframställainte harexemplarinnehavareMedan rätt att nyaen
för-i övrigthan däremotoffentligt harframföra det rätteller attverketav

låna det ellerellersälja detexemplaretfoga utöver att t.ex. genomgenom
§§.19 och 20konsumtionsreglernas.k.framgår dedet.visa Dettaatt av
till-inte tillåtetvissa undantag. Detfinns ärspridningsrätten attFrån

eller sådantuthyrningexemplarallmänheten annathandahålla genom
upphovsrättsinnehavaren.förbehållenalltsåförfarande. Denna rätt är

idatorprogramexemplartillåtet lånahellerinteDet utattär ma-av
avsnitt.vidare underseskinläsbar form nästa

år.princip ii 70upphovsrättengällandeEnligt rätt varar

förSpecialregler datorprogram20.2.3

KopieringsförbudI20.2.

deEnbeträffande datorprogram.reglerspeciellavissafinnsURLI meraav
kopiorexemplarframställaförbudetuppmärksammade är att avegna

449 93.1985:51sou s.
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datorprogram för enskilt bruk 12§ st..2 Beträffande andra skyddade
verk huvudregeln kopior får inteär för försäljning,göras,att för pri-men

bruk 12 st..§ 1 Orsaken till det i totala kopieringsförbudetvat stort sett är
det lätt datQrprogram.450mycket bra kopiorär göraatt att Om sådanav

kopiering tillåten skulle den har utvecklat gå mistevar programmetsom
intäkter från försäljning programexemplar.stora Till saken hörom attav

utvecklingskostnadema ofta mycketär stora.
Förbudet hindrar dock inte säkerhetskopior, ändrargöratt man pro-

för det skall kunna användas för sitt ändamålgrammet att eller fel irättar
det 26 §. sistnämndaDen rättigheten kan dock avtalas bort. Vidare harg
innehavaren iaktta, undersökarätt ellerprogrammet attav prova pro-

funktion för fastställa de idéer och principergrammets att liggersom
bakom Detta gäller dock endast det sker vid sådanprogrammet. ladd-om
ning, visning, körning, överföring eller lagring inne-programmetav som
havaren har utföra. Om det krävs förrätt skallatt kunnaatt programmet
samverka någotmed reverse engineering har behörigannat program en
användare också objektkoden tillrätt översätta källkod dekompileringatt
för få nödvändig information 26 h §.att

Även idéerna och principerna bakom datorprogram inteett ärom upp-
hovsrättsligt skyddade, blir det till följd bestämmelserna i 26 g-h iav

-praktiken således omöjligt studera hur de uppbyggda.är Det endaatt un-
dantaget det studium nödvändigtär förär kunna användaattsom pro-

tillsammans med andragrammet program.

20. 2 Exemplaranvändning

användaAtt datorprogram innebär inte utnyttjandeett iett programmetav
mening.451upphovsrättslig Det visas de sakuppgifterär hante-som som

inte själva programkoden. Däremot kanprogrammet, sakuppgifternaras av
sådana föremål för upphovsrättsligt skydd, detta ärsom vara men en annan

sak.
i föregåendeDe avsnitt nämnda konsumtionsreglerna innebär denatt

exemplar datorprogramäger harett lämna dettaett rättsom attav exemp-
lar vidare försäljning, byte eller gåva. På grund undantaget igenom av
19 § andra stycket första punkten får inte hyra det. fårDet hellerutman

450 förekommerDet sådana piratkopior datorprogramatt tillhandahålls via s.k.av
BBS:er Bullentin Board System, NJA 1996 79.t.ex.se s.

451 Bemitz, Ulf, mfl., Immaterialrätt, 5 uppl., 38-39.s.
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däremot i form utskrift källkodenlånas i maskinläsbar forminte ut av av—
praktiken den maskinläsbara formeni2 p..19 § 2 Det ärst. genom av

kopieras.452kandetprogrammet som

till allmänna handlingarUpphovsrätten20.2.4

sådana handlingar upprättade vid myndighetHuvudregeln ärär att ensom
sådana har in till myndighe-medanomfattas upphovsrätt,inte gettssomav

eventuella upphovsrätt före ingivandetomfattas deni regelten somav
Handlingar har vid myndighet kanför handlingen.fanns upprättats ensom

indelasupphovsrättslig synvinkel ifrån tre grupper.
någonhandlingar i princip inte omfattasförsta finns detdetFör som av0

författningar, beslut, yttranden ochgällerupphovsrätt. Det översätt-
sådana §.ningar 9av

upphovsrätt gäller enligt vanliga regler omfattarandra därDen0 gruppen,
förebilder, datorprogram, verk skapats för under-tekniskakartor, som

forskning, alsterverk resultatet vetenskaplig bild-visning, är av avsom
musikaliska verk, diktverk och verk vilka exemplarkonst, genomav en

tillhandahålls allmänheten i samband med affärs-försorgmyndighets
verksamhet st..26 § 3a

upphovsrättsligt skydd.omfattas visst Kartor,tredjeDen ettgruppen av0
musikaliska verk eller diktverk skyddadebildkonst,alster är även omav

inte omfattas något skydd alls 9 §ingår i sådana verk 2 st..de som av
återges.kartor får verken dock Upphovsmannen harMed undantag för

återgivningenersättning för den sker i myndighetsdå till närrätt utom
heller till återgivningenverksamhet. har inte ersättning skerHan rätt när

med redogörelse för det mål eller ärende i vilket verket harsambandi en
återgivningen sker omfattningoch endast i den be-förekommit ärsom

Även26 st.. beträffandetingad ändamålet med redogörelsen a§ 1av
vid myndigheter gäller begränsathandlingar harandra upprättats ettsom

får återges samtycke, de ideellaskydd.upphovsrättsligt De utan men
26 st..rättigheterna skall respekteras § 2a

således fullt upphovsrättsligtåtnjuterMyndigheternas datorprogram
myndigheten och sådanabåde sådana har köpts in tillskydd, somsom

låtit utveckla. lätt insemyndigheten själv har utvecklat eller Det är att att
fick be-skulle bli omöjlig inte de privata leverantörernasituationen om

ordbehandlings- eller registre-hålla skyddet kring sina produkter, t.ex.

452 Lärobok i immaterialrätt,Levin, Marianne, 3 uppl.,Koktvedgaard, Mogens s.
113.
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sådanaringsprogram, de säljer till myndigheter. Vidare förekommernär
omfattandedet tämligen programutveckling vid landets olika statliga,en

landstingskommunalakommunala och myndigheter, motsvarar ettsom
ekonomiskt värde. myndigheternaNär utvecklarstort egna programpro-

dukter kan de använda särskilda s.k. utvecklingsverktyg och da-program,
köpts på den kommersiella marknaden. På sätttorprogram som samma

färdigadet gäller det uppenbart sådana produkternär är attprogramsom
åtnjuta skyddmåste upphovsrättsligt de säljs till myndigheter likavälnär

de säljs till privata företag.närsom
vilket upphovsrättsligt skydd kan gälla förOavsett myndigheter-som

tillhandahållashandlingar skall de i enlighet med reglerna i kap.2 TFnas
26 b URL.§

20.2.5 Registerbeskrivningar

kap. sekretesslagen föreskrivsI 15 11 § myndigheterna skyldigaäratt att
ha beskrivningar sina ADB-register. skall tillgängligaDessaöver vara
för allmänheten. Skyldigheten gäller inte beträffande register inte tillsom
någon del allmän handling hos myndigheten och omfattar inteanses som
heller beskrivningar uppenbarligen skulle ringa betydelse försom vara av
enskildas del allmänna handlingar hos myndigheten.rätt Be-att ta av
skrivningen skall upplysning ADB-registrets benämning och ända-ge om
mål, vilka uppgifter i registret myndigheten har tillgång tilltyper av som

påoch vilket dessa normalt inhämtas, vilka andra myndighetersätt som
tillgånghar till registret i läsbar form, vilka terminaler eller andra tekniska

hjälpmedel enskilda själva kan få utnyttja hos myndigheten, vilka sek-som
retessregler myndigheten vanligen skall tillämpa på uppgifter regist-isom

kan lämna upplysningar registretnärmare tillret, rättsamtvem som om
försäljning personuppgifter i personregister. Meningen med beskriv-av
ningen allmänheten den skall få överblick den före-är överatt genom en
kommande IT-verksamheten hos myndighet. förutsätterDetta bl.a. atten
beskrivningen aktuell, den inte alltför detaljerad och den inteär äratt äratt
tekniskt orienterad begriplig för den saknar kun-även närmareutan som

IT.453skaper om
Bestämmelsen dock inte alls sikte på det vi benämnertar som pro-

pågramkod enbart de sakuppgifter programkoden hanterar. Denutan som
alltsåinnebär inte myndigheterna skulle skyldiga ha beskriv-att attvara

453 Toppledarforum, Offentlighet IT, Statskontoret 1995:14 60.s.
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någonfinns inte hellerfungerar. Dethur derasningar över annanprogram
någon regelövrigt finns detheller ibestämmelse.sådan Inte att myn-om

upplysningar hurskyldiga lämnaskulledigheterna ettt.ex.att omvara
fungerar.automatiserade beslutfattarsomprogram

offentlighetsprincipen ochmellanKonflikten20.2.6
upphovsrätten

enligttillgodoseförAnvändning rätten120. attattav program
sakuppgifterdeloflentlighetsprincipen ta av

i regelprogramanvändningmyndighetsförgrunden ärrättsliga ettDen en
står avtalspartematillrättighetshavaren Detmedlicensavtal programmet.

avtaletGenomanvändningenbestämmafritt programmet.ävenatt avom
på vilketfår användamångahurbestämmaskan det programmet,t.ex. som

dispo-upphovsrättslagens reglerflesta äranvändas Defårdetsätt avosv.
mellanhar avtalatsden mån ingetendast ide gällersitiva, dvs. annat par-

innehålla bestämmelsersådant avtal kunnaskulleprincipI ettterna. som
uppgifter enligtför lämnaanvändasinte kan att utgör att programmen

så ta över grund-skulleAvtalsreglernaoffentlighetsprincipen. sägaatt
någraförekommadet skulleinte tillVi känneri kap. TF.lagsreglema 2 att

slutit.harmyndigheterna Detlicensavtalbegränsningsregler isådana som
sådan situation. Ensig iinte försättermyndigheternafår förutsättas att en

blanda de all-naturligtvis intepå motsvarandef°armyndighet sätt samman
dem.går hitta iblandså det intehandlingarna attmärma att

till myndigheternasupphovsrättbestämmelsenmedsambandI att om
rättighetsha-syftade tillregeln bl.a.tillkomdatorprogram attatt geangavs

mångfaldi-kontrolleramöjlighetmyndighet,statlig attt.ex. enenvaren,
programmet.454 uttaladesSamtidigtutnyttjandeoch attgandet annat av

möjligheternainskränkningar inågraskulle innebära attupphovsrätten inte
Generelltmyndigheterna.hosdel settfå eller eljest taut programvaraav

uppfylla lagenstill de kanåligger myndigheternadetgäller attattatt se
offentlighetsprincipen.uppgifter enligtlämnadet gällerkrav när utattt.ex.

något hinder förord intemed andrakan utgöraUpphovsrättslagen sägas
offentlighetsprincipen.uppfyllamyndigheterna att

454 108.SOU 1985:51 s.
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20.2. 6.2 Rätten del programkodatt ta av

Frågan då allmänheten med stöd offentlighetsprincipenär kan krävaom av
få kopia myndighetens datorprogram det upphovs-att ärtrots atten av

rättsligt skyddat.
samband med kap.I 2 3 § fick sinTF nuvarande lydelse uttalade de-att

partementschefen datorprogram upptagning och därmedäratt ett en en
bestämmelse455handling enligt förevarande innebärDetta i princip bl.a.

allmänheten har få avskrift eller kopiarätt programmet/hand-att att en av
lingen 2 kap. TF. Enligt13 § gällande behöver dock interätt upptag-en
ning för automatisk databehandling lämnas i form påänut annan papper.

såledesAllmänheten har få myndigheternas datorprogramrätt iatt uten
form utskrift inte i elektronisk form. Om enskildav en men en person
skulle använda utskrift for framställa datorprogram, skulle hanatt etten
dock begå upphovsrättsintrång han användernärett programmet.

Överväganden20.3

Konflikten20.3.1 mellan offentlighetsprincipen och
upphovsrätten

Rättsläget således det myndigheterna kan ochär lämnaatt presentera ut
uppgifter till allmänheten uppstårdet några upphovsrättsliga kon-utan att
flikter. Vidare kan allmänheten med stöd offentlighetsprincipen krävaav

få myndigheternas datorprogram i utskriven form på denIatt ut papper.
formen har de flesta människor emellertid inte någon nytta av pro-

först har överförtDet iär maskinläsbarnär programmetgrammen. man en
form kan hur det fungerar. förfaraAtt så med programmetsom man se
innebär dock brott upphovsrätten.ett mot

Vårt förslag myndigheternas uppgifter i princip skall kunna krävasatt
formi elektronisk leder emellertid till konflikten mellan offentlig-ut att

hetsprincipen och upphovsrätten skärps. Om myndigheterna plötsligt
skulle bli skyldiga lämna sina datorprogram i elektronisk form t.ex.att ut

ord- och textbehandlingsprogram på diskett skulle detta med säker-ett en
het skapa reaktioner hos de företag säljer sådana kommer-som program

455 1975/76:160Prop. 120-121, Toppledarforum, Offentlighetäven IT,s. se
Statskontoret 1995:14 20.s.
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skulle med sannolikhet bli mycket ovilligasiellt. säljaFöretagen största att
till myndigheter under sådana förutsättningar.program

Samtidigt har allmänheten inte någon få reda på hur myndighe-rätt att
datorprogram fimgerar. Från offentlighetssynpunkt det givetvisärternas

hur 0rd- och textbehandlingsprograminte intressant eller registre-ett ett
fungerar. kan däremot finnas intresse frånringsprogram Det allmänhe-ett

få sådanasida insyn i hur fungerar fattar elleratttens program som mer
mindre automatiserade beslut.

Myndigheterna inte20.3.2 bör skyldiga lämnaatt utvara
i elektronisk formdatorprogram

situationen från offentlighetssynpunktDen mest natur-gynnsamma vore
ligtvis alla myndigheternas fritt tillgängliga för allmänhe-att program var

form. skullei elektronisk bidra till möjliga offent-Dettaäven störstaten
lighet.

gällande datorprogrammen allmänna handlingarEnligt rätt anses vara
alltså någonhar i form del dem.och allmänheten kanManrätt att ta av

diskutera värdet behålla sådan tidigarevisserligen Somrätt.attav en
allra flesta människor inte någon fåhar denämnts attnytta av programmen

i sig någoti den formen. kan inte heller ha direktDatorprogrammen sägas
offentlighetsprincipen;samband med den uteslutande sikte på sakupp-tar

sammanhang. Vi har därför ocksågifter i sitt uteslutaövervägt att pro-
frånutskriven form offentlighetsprincipen. emellertidi De somgrammen

programmering och kan läsa det språkhar kunskap programmetsomom
gårskrivet kan hur det konstruerat. programkoden det hurIär är attse se

tillämpningen rättsregel har omvandlats till logik iviss programmet.av en
programmering kommer öka ef-vidare troligt kunskapenDet är attatt om

kunskap.hand, och fler fler människor kommer ha denna Vi harochter att
åföreslå några vad gäller. Vi andrainte velat begränsningar i som nu ser

någon anledning föreslå datorprogrammen skall kunnasidan inte att ut-
eftersom sådant utlämnande skulle underlättalämnas i elektronisk form,

offentlighets-brott upphovsrättslagstiftningen. utvidgningDenmot av
får få allmännadet innebär allmänhetenprincipen rättävenatt att utsom

form därför inte omfatta datorprogram.uppgifter i elektronisk bör
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förstärkasinsynsrätt börAllmänhetens20.3.3

fåkontrollera och insyn i myndigheternas verksam-kunnaIntresset attav
undersöka huremellertid allmänheten vissamotiverarhet rätt attatt ges av

det sammanhanget finns det skäl skilja mellanfungerar. I attprogrammen
olika typer av program.

många inte intressanta från offentlighetssyn-finnsDet ärprogram som
textbehandlingsprogram0rd- och konstruerat eller funge-punkt. Hur ärett

någon självständig betydelse. uteslutande självahar inte Det är textenrar
för allmänheten. Motsvarande gäller registrerings-,intressantärsom

kan det finnasräkne-, kommunikationsprogram intresseDäremot ettosv.
i och kontrollera sådanaför allmänheten insyn fram-att program som

på grundval uppgifter läggs in iställer beslut s.k.programmetav som au-
bes1ut.456 Programutvecklaren har då omvandlattomatiserade rättsliga

logiska formler i och i detregler till sammanhanget varitprogrammet
tolka vissa reglerna. då datorprogrammetDet påärtvungen att av som,
de inlagda reglerna, kommer fram till beslutet,grundval inte mänsk-av en

lig hjärna. Typiska exempel sådana kan be-program vara program som
räknar skatter eller avgifter, eller räknar hur mycket bi-utsom pengar en

få. Någradragsberättigad har hävdar sådana datorpro-rätt att attperson
under vissa förutsättningar kan betraktas generella förvaltnings-gram som

bes1ut.457 Utgångspunkten for det det alltid finnsärresonemanget att ett
för och behov tolkning reglerna skall generella inär görasutrymme ett av

datorprogram t.ex. vilka omständigheter skall hänsyn tillett tasom man
uträkning skall utbetalning eller skattefordran.när göras Deen av en en

rättsliga reglerna översätts med andra ord programmakaren så deattav
tillämpas datorn tjänstemannen körnär programmet.av

kan naturligtvis hävdas det resultatetDet regeltillämpningenäratt av
det viktiga, och det den allmänheten med stöd offentlig-är ärsom som av

hetsprincipen skall kunna få insyn i och kontrollera. finns inteDet någon
för kontrolleramekanism hur manuellt framställt resultat har blivitatt ett

det har blivit mer i den mån framgårdet beslutsmotiveringänsom av
rutiner och hjälpverktygetc.. den enskilde tjänstemännenDe i övrigtsom

456 Cecilia Magnusson Sjöberg har betecknat automation användning ITsom av
mänskligt ingripande Rättsautomation Särskilt statsförvaltningens da-utan om—

torisering, 1992, 35.s.
457 Sjöberg, Cecilia,Magnusson Rättsautomation Särskilt statsförvaltningensom—

datorisering, 1992, 209.s.
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insyn. Omallmänhetensförföremålinteregeltillämpning ärvidanvänder
fel-så detfelkonstruktionerinnehåller attdatorprogrammyndighetens ger

överkla-på vanligtangripas sättdessa t.ex.kanresultat,aktiga genom
kan dettaineffektivadatorsystem ärmyndighetenAnvändergande. som

Även ikostnader.eller högahandläggningstiderlångavisas t.ex.genom
angripas.symptomenfall kandetta

iinsynallmänhetensförriskdockdetfinnsvår mening attEnligt en
datoriseringen.ökademed deni taktminskarverksamhetmyndigheternas

mindreellergällerdetsärskiltse,svårare närblirVerksamheten att mer
upplevermänniskorMångahandläggningsfonner.automatiserade en

beskedfårmyndighetermedkontaktervidhjälplöshet närkänsla manav
0sv.458 skulleVidaredatomistår härut, deträknathar datorndetsom

alltmerpersonalkvalificeradha mindre närkunnaprincipimyndigheterna
Sammantagetdatorprogram.kömingarutförstänkandet avgenomav

förstärkaförskälfinns starkatill detmeningvår attenligtdettaleder att
område.på dettaoffentlighetsinsynen

offentliga ävenkanUppgifter20.3.4 omvaraprogrammenom
det459ärinte programmen

harhar denpersondatalagenföreslagnaden§ iEnligt 29 somnyaav oss
informationfåbeslutautomatiseradeviss rättföremål för attvarit typ aven

har lettbehandlingautomatiseradedenharreglervilka styrt somsomom
omfattarochemellertid tämligenBestämmelsen snävtill beslutet. ärfram

vilkauppgiftergrundade påbeslut ärautomatiseradesådanaendast av-
kanInformationberördahos denegenskaperbedömasedda att personen.

har varit före-denbarahelst,heller begärasinte utan somavav vem som
bestämmelse avsnittangående dennavidarebeslut.sådant Semål för ett

12.9.
åläggerbestämmelsegenerellinförasbör detvår meningEnligt somen

offentlighetsin-Eftersomsystemdokumentation.ha vissmyndigheterna att
privaträttsliga sub-och intemyndighetersvenskaomfattarendastsynen

ibestämmelsentillämpningvidareregelnbör änbanker,jekt, t.ex. ges en
sådana dator-på allabör sikteRegelnpersondatalagen.föreslagnaden ta

458 EG-direktivetsärskilt iuppmärksammatsbeslut harautomatiseradeVissa typer av
artikelpersonuppgifter, 15.om

459 konsultavtalochupphandlingsdokumentuppgifter kringAndra t.ex.programmen
här.inte vidareoffentlighetsprincipen och berörsvanligtomfattas avsom
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används vid myndighetsutövning och innebär detprogram som attsom
framställs automatiskt beslut. Vi därmed datorprogramett haravser som
konstruerats för viss eller viss slags myndighet där de regleren en som- -
skall tillämpas myndigheten har lagts in i datorprogram. Var ochettav en,
alltså andra deäven harän varit föremål för sådana beslut,personer som
bör kunna få påreda hur fungerar. sådanEn regel skulleprogrammen en-
ligt vår mening stärka offentlighetsprincipens huvudsyften,ett nämligenav

kontrollera myndigheternas verksamhet.att

20.3.5 Vilka omfattasprogram

De intressanta frånär offentlighetssynpunkt i första handprogram ärsom
de fattar s.k. automatiserade beslut, dvs. datorprogramnär används försom

automatiskt beslut. Viatt har inte inom för detta arbetegenerera ramen
kunnat någon undersökninggöra i vilken omfattning sådana beslut före-av
kommer vid svenska myndigheter. Troligtvis förekommer sådana program
i första hand beräkningar skallnär utföras. Utgångspunkten bör attvara
datorprogrammet kommer fram till resultat på grund uppgifterett av som
registreras eller hämtas in på och dettasätt, resultatannat heltatt utgör
eller delvis myndighetens beslut. Program lämnar förslag i olikasom
sammanhang t.ex. lägga standardvärden gåratt ut ändragenom attsom
bör inte omfattas regeln. Det framför alltär i de fall beskri-närav som-
vits den tjänsteman tillämpar inte tänker själv,ovan programmetsom—

rättsreglema tillämpasutan körs dennaatt insyns-programmetgenom som
befogad.rätt är

20.3.6 påKraven dokumentationen

Myndigheternas dokumentation hur framställerom programmen som au-
tomatiserade beslut fungerar skall skriven på sådantett sättvara att en
icke-tekniker kan förstå den. Den bör så utförlig kan förståattvara man
hur de tillämpliga rättsreglema har lagts in i handlarDetprogrammet.
alltså inte sådana beskrivningar regleras i kap.15 11 § sekre-om som nu
tesslagen. Syftet med den bestämmelsen allmänhetenär skall fåatt veta
vad för slags ADB-material finns hos myndigheten. Vi föreslår försom
övrigt den bestämmelsen skall bort,att avsnitt 21.4.2.3.tas kravDet påse
systemdokumentation vi förordar innebär något helt Dokumen-som annat.
tationen skall ingående beskrivning hur på grundvara en programmet,av
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visst resultat. Avtillframin, kommer ettsakuppgifterde matassomav
behand-uppgiftervilkenframgåocksåskalldokumentationen typ somav

ocksåskallDokumentationendessa hämtas.varifrånochilas programmet
skulle havanliga fallirättsreglerdehurbeskrivninginnehålla somaven

ilogiska reglertillomvandlatshar systemet.tjänstemantillämpats enav
helt undan-intekanbeslutssystemdokumentationpåKravet varaav

utföraföranvändsifunktioner attSådana t.ex.systemettagslöst. som
lämnasfunktion kan inteeller säkrastatistikberäknakontroller, systemets

ut.
rättsreglerhurkunskapenangelägetdetVi attär ytterstatt omanser

bli så detfår intemyndigheten. Dethosfinns kvar atttillämpasskall en-
förstårkonstrueratharde programmetellerdendast är sompersoner som

systemdokumen-regelgått till.har Eni datornregeltillämpningenhur om
myndighetsbeslut, där-framställer ärfall deitation, vart somprogramav

också i fortsättningenhos myndighetentill detförviktigför attäven att se
fungerar.hur deraskunskapennödvändigafinns den programegnaom

utformningenlagtekniskaDen20.3.7

skyldigamyndigheternabestämmelse ärinförasalltså attbör attDet omen
beskriver hursystemdokumentationtillgänglighållaallmänhetenför som

beslut.automatiserade Be-fattarkonstrueradesådana är somprogram
reglerdär övrigasekretesslageni kap.införas 15börstämmelsen om

detfinns.och dokumentera Närregistreraskyldighetermyndigheternas att
denbestämmelse,behövs det utöverutlämnande datorprogramgäller enav

klargörtredje stycket TF,föreslagit i kap. 13 §2vi att en myn-somsom
elektronisk form. finnstillhandahålla sådana i Detskyldigdighet inte är att

utlämnandeförbjuderibestämmelser URLvisserligennämnts avsomsom
Regeln i bmaskinläsbar form. 26 § URLelektroniskidatorprogram om

får docklämnasdärav skallhinderhandlingarallmänna taut antasutanatt
måste det därförrättslägebehålla gällandesyfteförbudsreglerna. I attöver

utläm-elektronisktdet gällerför datorprogramundantaginföras närett
enligtnande TF.
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dokumentationsskyldighetoch

myndigheter-tilllederkap.i TF2begreppsapparat atttillförslagVårt ny
och §§kap. 2enligt 15 1handlingarallmännaregistreraskyldighet attnas
Myndig-varit avsedd.ursprungligeninnebördfår densekretesslagen som

tänk-varjehandlingar, inteupprättadeochinkomnaregistreraskallheten
ellerhandlingarpotentiellafrån handlingaruppgifterkonstellationbar av
skallMyndigheternaregistrerade.redansomdatabaser äruppgifter i

förvarelektroniskai andrasfinnshandlingarregistrerahellerinte som
beskrivningarhållaskyldighetMyndigheternas16.2.4.avsnitt attjämför

till-andra reglereftersombör borttillgängligaADB-registersina tasöver
före-Slutligeninformation.få sådanmöjligheterallmänhetensgodoser att

sådanabestämmelseinförssekretesslagen atti kap.slår det 15vi omatt en
mål ellerhandläggningvidharelektronisk form använtsiuppgifter avsom

finnsbestämmelsemotsvarandeformi läsbardokumenterasskallärende
datalagen.i §14nu

Allmänt21.1

handlin-allmännadelreglerari kap. TFBestämmelserna 2 rätten att ta av
Andra regler,bevaras.finnas ellerskallhandlingarvilkainte somgar men

registreringbehandlarsekretesslageni kap.bestämmelserna 15dels som
där-arkivlagen,dels reglerna ihandlingar ärutlämnande allmännaoch av

inomVi kan inteoffentlighetsinsyn.tillförbetydelseför rätten ra-storav
målhante-ärende- ochhelamyndigheternasuppdragdettafor översemen

be-IT-miljö460, genomgången till debegränsavi kommerring i attutan
offentlighetsprincipen. dettaIförsärskild betydelsestämmelser är avsom

460 tillövergångendokumenthantering ochmyndigheternashar frågorNyligen om
IT-utredningen, SOU 1996:40.behandlatselektronisk post av
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avsnitt kommer bestämmelserna registrering och dokumentationom att
behandlas.

21.2 Registreringsskyldigheten

Syftet med reglerna registrering allmänna handlingarom är under-av att
lätta den praktiska åtkomsten till handlingarna, både för myndigheten och
allmänheten. Vid manuell hantering registret denär huvudsakligaen sök-
ingången till viss handling. Bestämmelser diarieföring finns inteen iom
TF bl.a. i sekretesslagen. kap.utan I 15 §l stadgas alla allmänna hand-att
lingar hos myndighet skall registreras. Undantag gäller dels fören hand-
lingar uppenbart ringa betydelseär för myndighetenssom verksamhetav
dels för icke-sekretessbelagda handlingar ändå kan hållas ordnade såsom

det svårighet kan fastställasatt utan de allmänna.är Om detatt föreligger
särskilda skäl får regeringen föreskriva undantag från registreringsskyldig-
heten i fråga vissa slag handlingar förekommer i betydandeom av som

st..461omfattning 2 Bestämmelsen registreringsskyldighet innebärom
inte registreringen måste ske påatt visst Myndigheternasätt.ett har stor
frihet ordna registreringenatt de finner lämpligt i den mån intesom sär-

géiller/‘62skilda regler Dock finns vissa generella bestämmelser vilkaom
uppgifter skall registreras beträffande de allmänna handlingarna.som Av
registret skall normalt framgå det datum handlingennär kom in eller upp-
rättades, diarienummer eller beteckning har åsatts handlingen, iannan som
förekommande fall från handlingen har kommit in eller till denvem vem
har expedierats i korthet vad handlingensamt 2 §.rör

En specialbestämmelse finns för registrering elektroniska hand-av
lingar. Enligt kap.15 13 § sekretesslagen bara denär myndighet harsom
gjort införingen registreringsskyldig, även upptagningen tillgängligärom
för flera myndigheter och därmed enligt gällande allmän handlingrätt även
vid dessa. Vid tillkomsten bestämmelsen konstaterades föreskrifter-av att

i sekretesslagen registreringsskyldighet svårana är tillämpa påom att
ADB-upptagningar.463 Departementschefen pekade särskilt på följande tre
omständigheter. förstaDet problemet hänger med på deladesamman synen

461 Regeringen har meddelat sådana bestämmelser i 5 § sekretessförordningen.
462 För de allmänna domstolarna bestämmelsernaär it.ex. bl.a. 6 kap. rättegångsbal-

ken sammanföring handlingar till akter och förandeom dagbok tillämpliga.av av
463 Prop. 1981/82:37 29.s.
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tilli databastillgängligfinnsupptagningEftersomdatabaser. ensomen
vid allahandlingallmänanslutnamyndigheterflera ärvilken vara enanses

registreringföremål förbliprincipupptagningen iskallmyndigheterdessa
omöjligt. Ettpraktikenansågs imyndigheter. annatDettasamtligavid vara

upprättadhandlingsvårt ärnärdet kan avgöraproblem attär att envara
upptagningen inteinnehållet ieftersomdettaexpedierats,harintedenom

frånupptagningskiljasvårtdettredjedetfixeras. För är att en annan.en
hand-potentiellauppgiftskonstellationerallaregistreragår inteDet att —

registreradeursprungligendemed hjälpåstadkommaskanlingar avsom-
bestämmelsen myndig-och deni §Bestämmelsen 13uppgifterna. omnya

registerbeskrivningar 15 kap. §tillhandahålla 11skyldigheterheternas att
registre-medråda på problemenfå botansågs tills vidaresekretesslagen

ADB-upptagningar.464ringen av

D0kumentationsskyldigheten21.3

myndig-offentlighetsprincipenbetydelse förgrundläggande attDet är av
verksamheten.förekommer iuppgifterdedokumenterarheterna som

Vissa specielladock inte.dokumentation finnsreglergenerellaNågra om
förfarandet hosi de författningarfrämstförekommer, rörregler myn-som

skallEnligt bestämmelsenförvaltningslagen.§Hit hör 15dighetema. t.ex.
får påmyndighetenuppgifteranteckna sådana sättmyndigheten annatsom

utgången i ärendet.betydelse för Ioch kan hahandlingän somgenom en
föreskrifti datalagenADB-upptagningar finns 14 §fråga attom enenom

för handläggningenmyndighet har sigupptagning använt ettavavensom
ärendet i läsbarhandlingarna i målet ellerskall tillförasärendemål eller

sistnämnda undantagetskäl föranleder Detsärskildaform, inte annat.om
pappershantering hos myndigheterna.undvika kostsamförhar införts att

formupptagningen till läsbarunderlåta överförasärskilt skäl förEtt attatt
bildskänn.465viatillgängligändå finns lättdenkan t.ex.attvara

det gäller dokumenta-övervägandennågrainteVi kommer närgöraatt
dokumenteraskyldighetenvadbarationsskyldighet i attstort, utan avser

datalagen.elektronisk form §14uppgifter harsom

464 30.A. prop. s.
465 1980:31 62.sou s.
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Överväganden21.4

21.4.1 Allmänt

finnsDet till börja med anledning återatt påpeka registeratt ochatt
registrering har kommit få helt olika betydelser iatt manuella och digi-
tala miljöer. l manuellt innebärett registreringsystem i huvudsaken att

framställer förteckning befintligaöver handlingar ellerman uppgifter,en
medan registrering i datorprogram vanligenett innebär handlingarnaatt
eller uppgifterna produceras själva Ävenupptagningen register.är ett-
löpande kan registertext utgöra under förutsättningett uppgifter iatt

blir behandling.466föremål förtexten Att söka efter uppgift i texten ut-en
behandling.gör Register traditionellt slag i det digitalaersättsav systemet

i huvudsak sök- och sammanställningsfunktioner se vidareav angående
begreppet register avsnitt l6.1.2.3.

21.4.2 Registreringsskyldigheten

21. 4.2. 1 Konsekvenser den gällande ordningenav

Som framgått vållar tillgänglighetsprincipen problem även det gällernär
myndigheternas skyldigheter och möjligheter registrera allmännaatt
handlingar har elektronisk form. Om skyldighetensom registrera all-att

handlingarmänna skulle tolkas bokstavligt innebär det att
allt tillgängligtär skall registreras även sådant0 som tillgängligtärsom
via nät, och att
alla tänkbara sammanställningar elektroniskt0 lagrade uppgifter skallav
registreras s.k. potentiella handlingar.

Detta naturligtvisär inte möjligt. Vårt förslag till begreppsapparat,ny som
bl.a. innebär myndigheternas informationstillgångaratt begränsas till just
det tillhör myndigheten och handlingar har bestämtsom att innehåll,ett
leder emellertid till hel del dessa problematt försvinner.en av

466 Prop. 1973:33 118.s.
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SökverktygNya221.

enkeltsådetgjort attutvecklingentekniskadenpåståttsibland attharDet
regist-behövaskullelängreinteinformationdatalagrad attbland mansöka

ändådettekniken görliknande;ellerdiarierförhand ipåhandlingarrera
behövs.467 tekniskaDedeninformation närerforderligframmöjligt att ta

överskattats.emellertid intebörmöjligheterna
hand-deproduceraslista överord kanvissasökaGenom enatt t.ex.

med vis-eventuelltord,dessainnehållerregisterdelarellerlingar somav
medSyftetberörs. ettdendelarmindre texteller somning större avav

ellerärendevisstdelvanligtvis ettemellertid taatt avoffentlighetsuttag är
dåkrävsverksamhet. Detmyndighetensfråga rörvissfölja somatt enupp

ord-innehåll,oförändratmedframkansaken tashandlingar rördeatt som
uppgiftermed allaföljärendet kanså presen-kronologiskt attnade t.ex.

informationsmängderökandeständigt somsammanhang. Desittiterade
förbetydande insatser attkrävtharm.fl. hanterarföretagmyndigheter,

möjligtblirdetså attinformationenlagrade attelektronisktdenstrukturera
elektronisktändrarsynsinte närdetEftersomden. enbland manhitta

signatur hardigitalmedlåstsharinte t.ex.såvitt denuppgift enlagrad
förändringardedokumenterabetydelsefullt somalltmer attblivitocksådet

efterhandiintegår detloggning. Annars attuppgifter, t.ex.görs genomav
tidpunkt.vissvidinnehöllregisteruppgiftervilkafastställa ett en

nödvändigtalltsådet attfungeraskall äroffentlighetsprincipenFör att
eller iregistreradehandlingarsinahållerIT-miljönimyndigheterna även

allmännavilkakonstaterassvårighet kandetsåordnadefall utanattvart
lik-ärende ellervilkettillochharinnehåll devilketfinns,handlingar som

diarie-fungerandeframställetiinformationen utantogsOmde hör.nande
sökbegrepp,medfritextsökning parts somnamnent.ex.system, genom

ak-detpekar röruthandlingaralla systemetbli oklartskulle det somom
aktu-desaknarärendet,handlingarskulle iSamtidigtärendet.tuella som

verksamhets-ochärende-effektivmed. Enkommaintesökbegreppen,ella
sektorielltmedmyndigheter ettvi harså längealltsåförutsätterinsyn -

ochanvändaskansökingångar atttraditionella myn-angivet attansvar —

sökaRIXLEX kani467 dragithar är attmångasäkert nyttamöjlighet manavEn som
före-kanträff. På såvarje sätt t.ex.efterföre ochradernågraoch fåordvisstpå ut

snabbhetmedklarläggasvissanvända somtermoch ensättenkomsten att enav
därvia InternetförekommerrutinLiknandemiljö.manuellimotsvarighetsaknar

inne-handlingsupplysningarvissakanlänk,sökfunktioner, om enutöver geen
håll.
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dighetemas handlingar klassificeras och registreras i ärendekategorier,
ärenden, etc.

Nya IT-baserade sökmöjligheter inriktade på fri bör i ställettext ses
verktygett annatsom åtkomst.typ Friasom ger sökningaren annan av

inriktade på löpande kantext inte diarieföringsagt ersätta ellersom lik-
nande, kompletterar påutan naturligt diarieföringett sätt och sökning i
förutbestämda fält.

21 .4. 3 Registrering handlingarav

Till början konstaterar vi det inteen rimligtatt är låta registrerings-att
skyldigheten omfatta alla allmänna uppgifter. Att registrera varje uppgift
för sig fyller ingen vettig funktion. Utgångspunkten för vårt resonemang
måste precis tidigare allmänna uppgiftersom att förekommervara dels i
handlingar dels i databaser. Handlingar kan dels traditionella hand-vara
lingar dels elektroniska handlingar. handlingEn är samling uppgifteren av

har i förväg bestämtett innehåll.som Med databas samlingavses en av
uppgifter ordnadeär tillgängliga försom samt sökning och sammanställ-
ning.

Handlingar skall i till uppgiftermotsats i databaser enligt vår mening
i fortsättningenäven registreras såsom i kap.15 1 § sekretesslagen.anges

De skall med andra ord förtecknas sig de inkomnaär ellervare upprättade,
pappershandlingar eller elektroniska handlingar. Hur själva registreringen
faktiskt går till, den utförs manuellt så uppgifternaom skrivsatt in i ett
elektroniskt register eller återvinning redan registreradegenom uppgif-av

har inte någonter, betydelse. Om handläggare hos myndighetenen upp-
elektroniskrättar handling ochen automatiskt läggerprogrammet upp en

rad i det elektroniska diariet, uppfyller detta givetvis kravet på registrering.
Samma sak kan gälla för elektroniskt inkommande handlingar.

21.4. 2.4 Databaser behöver beskrivasinte särskilt

Nästa fråga gäller hur övriga uppgifter i databaser skall hanteras. Myndig-
heterna skall enligt kap.15 11 § sekretesslagen hålla tillgänglig be-en
skrivning deöver register, förteckningar eller andra anteckningar hos
myndigheten förs med hjälp automatisk databehandlingsom av ADB-re-
gister. förstaI hand gäller det sådant vi kallar egentliga register,som
dvs. sammanställningar vilka typiskt vill hämtaur olikasettman uppgifts-
konstellationer. Vi har redan konstaterat det inteatt meningsfulltär allaatt
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kanmeningvårEnligtregistreras.konstellationer mantänkbarasådana
iADB-register,beskrivningarregelnbehålla mendock avöverväga att om

kanallmänt sägas attdatabaser. Rentpåtillämplig merdenstället göra
från offent-detbättretillhandahåller, desto ärmyndigheternainformation

haskyldighetsådan attändåmåste pröva enlighetssynpunkt. Man om en
praktisktnågotfyllerdatabasermyndighetensförteckningsärskild över

behov.
frånalltslagolikaregistermedhåller sigmyndigheternamånden avI

befolk-helatäckerregisteromfattandetilldiarierellerdagboksblad som
med andraframgårbestämmelse. Detregelidettagrundasningen en

bl.a.verksamhetmyndigheternasförgrundtillliggerreglerdeord somav
Allahantera.övrigtoch iregistreraskallmyndighetenuppgifter re-vilka

känsligainnehållerhjälpmedel ochtekniskamedförs per-gister somsom
grund isinharellerregisterförfattningiantingenreglerassonuppgifter en

be-grundpåDatainspektionenmeddelatshar enbeslut avett avsom
register-aktuelladenregelkan iförfattning. Mansådanstämmelse i aven

fördetvadochbehandlingen ärmedändamåletpåredafåförfattningen
innehållerregisterövrigagällerdetbehandlas. När per-uppgifter somsom

innebärreglerpersondatalagtillförslagetidetfinnssonuppgifter somny
delbehandlingeninformation att tafåalltid kanallmänheten genomomatt

Datain-tillskickatharmyndighetenbehandlingenanmälan somomenav
skallDatainspektionentillanmältsinte harbehandlingenOmspektionen.

upplysningardet lämnabegärochtillpersondataansvarigeden somenvar
skulleanmälanomfatta detskallUpplysningarnabehandlingen. som enom

Upplysnings-persondatalag.tillförslagetioch 4236omfattatha ny
emellertidomfattarpersondatalagtillförslagetenligt en-skyldigheten ny
andrainnehållerenbartregister typerSådanapersonuppgifter. avdast som

arkivförfatt-Å ibestämmelserdetfinnsandra sidanträffas inte.uppgifter
och arkivbe-arkivförteckningarhållaskallmyndigheternaningarna attom

myndighetens samt-allmänheten,förtillgängliga upptarskrivningar som
se §förvaras 6demediumpå vilketoberoendeuppgifter,allmännaliga av

iBestämmelsen1994:2.RA-FSkap. §och 541991:1RA-FSarkivlagen,
syfte.453huvudsakihar§kap. 1115 samma

redaharallmänhetenmöjligheter att tadebakgrundMot somav
beträffandefinnsregistreringsskyldighetdenutöveruppgiftervilka som

meningvårenligtdetkanmyndigheterna,vidhanterashandlingar som

i avsnitt468 regelverk diskuteraskonkurrerandedelvisdessasamordnaBehovet attav
22.
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starkt ifrågasättas bestämmelsen i kap.15 ll § sekretesslagenom fyller
någon praktisk funktion. Bestämmelsen grundad påär tanken allmänhe-att

skall haten särskild möjlighetextra, få informationen att denom upp-
giftsbehandling utförs just med tekniska hjälpmedel. Eftersomsom det in-
formationsbehovet dels tillgodoses andra dels harnumera sätt, minskat
eftersom kan utgå ifrån myndigheternaman förnumera att sina register
med hjälp tekniska hjälpmedel, kan bestämmelsen iav kap.15 ll § sekre-
tesslagen bort.tas

2 5 lagzekniskaDen utformningengen

Bestämmelserna registrering allmänna handlingar iom l och 2 §§ kanav
behållas i oförändrade,stort sett med den något förändrade betydelsenmen

begreppet handling den definitionenav innebär. Regelnsom i l l §nya om
myndigheternas skyldigheter hålla beskrivningaratt ADB-registeröver bör

bort. Slutligen kan bestämmelsentas i 13 § ADB-register till-ärom som
gängliga för flera myndigheter bort. Om handlingtas finns hos fleraen
myndigheter bör den registreras enligt § hosl samtliga dessa myndigheter

den har elektroniskoavsett form eller inte.om Detta borgar för goden
offentlighetsinsyn.

21.4.3 Dokumentationsskyldigheten

Datalagstiftningskommittén DALK pekade på det allt sedan datala-att
tillkomst hade ifrågasätts inte bestämmelsengens i 14 § datalagen,om om

upptagningar skallatt tillföras målet eller ärendet i läsbar form, hör hemma
antingen i den lagstiftning myndigheternasrör handläggningsom målav
och TF.459ärenden eller i Anknytningen till datalagen har ansetts vag
eftersom den inte träffar bara personuppgifter allautan uppgifter.typer av
DALK föreslog bestämmelsenatt skulle flyttas till lag enskildsen ny om
rätt del upptagningatt ta för automatisk databehandling.av Departements-
chefen pekade på ytterligare möjlighet, nämligen flytta bestämmel-en att

till kap. sekretesslagen/WO15 Ingensen ändring vidtogs dock. Datalagsut-
redningen föreslog bestämmelsen oförändradatt skulle föras tillöver
l5 kap. sekretesslagen.

469 sou 1980:31 61.s.
470 Prop. 1981/82:37 31.s.
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dokumen-påpekatsdetharochtillkomst attbestämmelsensVid senare
följerärendekretsen,träffar ävenbestämmelsenitationsskyldigheten som

Ävenförvaltningslagen.47l uppgifterl5 §bestämmelser t.ex.andraav
dokumenteras.skalltelefonsamtalmuntligeninhämtas t.ex. genomsom

IT-utred-huvudbehövsbestämmelsen över taget.fråganförsta ärDen om
överflö-varandesåsomupphävasbörbestämmelsenningen har ansett att

iregisteraktuella;hålla registerdig.472 möjligheterIT-miljön attstorager
krite-på olikasökbarauppgiftersammanställda ärsakligtbetydelsen som

sådanaupplysningarOmbilnummer.ellerfastighetsbeteckningrier urt.ex.
följer dokumen-myndigheten,ellerhämtade inomanvänds, utomregister

fårdokumentationenPå vilket görsregler.allmänna sätttationsplikten av
möj-skallefterhandidetviktigadetsjälv ärmyndigheten avgöra, att vara

motiverar inteochnågotinteuppgifterna. Dettadel är nyttligt taatt av
dokumentations-påminnelsebestämmelsen attänannatensamt omensom

beslutsfunktion kanautomatiseradIT-miljö.i Igällerskyldigheten även en
såbeslut fattasautomatiskt sägasjälvständig roll. Ett attspeladen dock en

da-datorn ellerfinns iuppgiftergrundvalpåsjälvdatorn somsomavav
angelägetgivetvisdator.någon Detfrån är attinhämtarsjälvtorn annan

finns dokumente-avgörandetgrund förtillliggeruppgifteralla dessa som
efterhand.ioch kontrollerasstuderasså de kanrade att

teknikneutral.bestämmelsen inte ärkritikframförtsharDet mot att
påkravinnebärapraktikenvissa iläsbarhet harpå ansettsKravet av
såpappersdokumentation.473 tolkatsskäl harsärskildaAndra attmenar

kanbakgrund häravdetförekommer ochundantagomfattande motattatt
behövs.474bestämmelsenifrågasättas om

dokumentations-bestämmelsenhängeroffentlighetssynpunktFrån om
registreringmed reglernameningvårenligtskyldighet nära avomsamman

så-uppgifterandraRegistreringsskyldigheten änhandlingar.allmänna av
gång förinnehålldvs.handlingar ärbetecknaskandana envarssomsom

detovan.betydelse se Närpraktisknågonintebestämt haralla större
dokumenteraskyldighetenjustuppgifter detsådana andra attgäller är som
samband mediinbara hämtasfår inte attUppgifternaväsentliga.detär

ef-på något Ombevaras sätt.producerasavgörande attutan manettt.ex.
ändrad.kan dendatabasenuppgiften ikontrolleravillteråt vara

471 SOU1980:31s.60.
472 SOUl996:40 264.s.
473 39.Lexit, IT2005, s.
474 263.SOU1996:40 s.
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Bestämmelsen i l4§ datalagen enligt vårär mening så bety-storav
delse för offentlighetsprincipen den bör behållas, dockatt hör den enligt
vår mening hemma i 15 kap.närmast sekretesslagen. Eftersom registre-
ringsskyldigheten inte grundlagsfästär behöver inte heller dokumenta-
tionsskyldigheten det. Vidare bör bestämmelsens lydelse ändrasvara så att
den blir teknikneutral. Detta innebär begreppet upptagningatt bort ochtas

det helt enkelt föreskrivsatt uppgifteratt används för handläggningensom
skall tillföras målet eller ärendet.
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i arkivlagen ochFöljdändringar22

sekretesslagen

följdänd-föreslår föranledervii kap. TF2begreppsapparatDen somnya
och sekretesslagen,både i arkivlagenredaktionellt slagringar närmastav

bestämmel-lydelse dessaförslag tillVi lämnarkap.främst dess 15 avny
Arkivla-beträffande arkivreglerna.ändringarföreslår vi vissaVidareser.

någoninnehåller be-intetill kap. TF,2bör knytas närmare som nugen
uppgifter hos myndig-allmännaskall hända medvadstämmelse somom

Anknytningen bör kunna skeaktuella.inte längredeheterna ärnär genom
Vidare före-hänvisar till bl.a. arkivlagen.kap.bestämmelse i TF2 somen

tillhöra arkivet såuppgifter skallmyndigheternasslår bl.a.vi att anses
syf-förordar vi det skerSlutligenallmänna.de översynär attsnart somen

med kap. sekretesslagen.samordna arkivlagen 15till atttar

anpassning arkivlagenEn22.1 av

Inledning22.1.1

få delbestämmelser allmänhetensuteslutandekap. finns2 TF rättI attom
tidpunkt. finnshanterar vid vissuppgifter myndigheten Detde ensomav

skyldiga bevara hand-myndigheternanågra reglerinte där är attattom
i ärende efterkan läsa handlingarså allmänhetenlingar, ävenettattt.ex.

i stället iBestämmelser detta finneravgjorts.det ärendet haratt om man
författ-däribland främst Riksarkivetsförfattningararkivlagen m.fl. egen

för offentlighetsprincipenförutsättningningssamling RA-FS. Det är atten
handlingar och databasernågot värd uppgifter iskall att sparas.vara
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det medYtterst stöd offentlighetsprincipenär äldre hand-ävenav som
utlämnade.475lingar kan begäras

Arkivlagen knyter till tryckfrihetsförordningen begreppetan genom
allmän handling. förslagDe till ändringar i 2 kap. TF har behandlats isom
de föregående avsnitten slår därför igenom också i arkivlagen. Den nya
begreppsapparaten föranleder i inte redaktionellaän ändringarstort iannat
arkivlagen. behandlasDessa uteslutande i författningskommentaren. På en
del punkter har vi emellertid funnit anledning lämna ytterligare förslag.att

22.1.2 Förslag till ändringar arkivreglerav

22.1.2.1 Anknytningen till börTF förstärkas

Som har arkivreglemanämnts betydelse för offentlighetsprinci-stornyss
Enligt vår mening bör detta komma till uttryck hänvisning ipen. genom en

2 kap. TF. Bestämmelsen bör upplysning det finns regler delsattge om om
bevarande och gallring allmänna uppgifter dels handlingar ochattav om
databaser så småningom skall överlämnas till arkivmyndighet. Frågan om
förhållandet mellan kap.2 TF och arkivlagen har tidigare berörts i sam-
band med arkivlagens tillkomst. Data- och offentlighetskommittén före-
slog det skulle in bestämmelseatt i kap.2tas TF allmänna hand-atten om
lingar får gallras endast de ringa betydelseär från offentlighetssyn-om av
punkt.476 Departementschefen ansåg emellertid sådan regelatt en var
överflödig eftersom gallring har förekommit under alla år funnitsTF och

fråga.477aldrig i Den regel vi föreslårsatts innebär inte någonsom attnu
arkivlagens materiella bestämmelser förs in i kap.2 TF syftarav utan en-

bart till fullständiga bilden offentlighetsprincipenatt i lagtexten.ävenav
Även arkivmyndighet omfattas 2 kap. TF. Arkivmyndighetensen av

inkomna och upprättade handlingar givetvis allmännaär enligtegna dessa
regler. Men de handlingaräven har överlämnats från andra myndighe-som

till arkivmyndigheten fortsätterter allmänna de finnsatt i arkivet.närvara
Detta kan i första hand bero påsägas de inkomna enligtär kap.2att TF
och därmed allmänna. Detta går emellertid inte appliceraresonemang att
fullt på den begreppsapparatut vi har föreslagit i kap.2 TF.nya som
Grundbegreppen uppgifter, handlingarär och databaser. En databas skiljer

475 Prop. 1989/90:72 31.s.
476 DsJu1987:8.
477 Prop. 1989/90:72 41.s.
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omkring, denskickasintedendethandling bl.a. sättetfrån attsig en
databas in-iinsynsrättAllmänhetensellerinkomma upprättas.intekan en

föri ordningställsdenredannämligentidigare, närmycketträder an-
betydelseingendärförharupprättandekravetochInkommande-vändning.

data-uppgifterna idettaEnligt ärdatabaser.gällerdet ennär resonemang
arkivmyndighet.tillöverlämnatshardatabasenallmännabas även enom

dess allmännaarkivmyndighets utgörsstadgarArkivlagen att aven
allmäntarkivet sinbehållervår meningEnligt statushandlingar. som

det behöverarkivmyndighettillöverlämnats attdet utannäräven en
medarkivmyndighetenhos ärHandlingarnakap. TF.2hängas upp

arkivmyndighetentillinkommithardärför deallmännainteandra 0rd att
hosallmännaegenskap att ävendennabehållerdeför ar-att varautan

därför begreppetbör över-hänvisningen i 2 kap. TFkivmyndigheten. l
handlingar elleruppgifter iaktivaför illustrera näranvändaslämna att

arkivmyndighet.övergår tilldatabaser

arkivetAvgränsningen22.1.2.2 av

de all-arkiv bildasmyndighetsskallarkivlagentillmotivenEnligt aven
till-handlingarbegränsningen ärmed denhandlingarna, attmänna som

dessaendast hosskall bilda arkivmyndigheterfleraförgängliga en av
detsammauppfattatshärvid hahandling tordemyndigheter. Begreppet som

emellertid såutformadesi arkivlagen3 §i kap. TF. Lagtexten att2 ensom
från myndighetenshandlingarnaallmännadearkiv bildasmyndighets av

verksamhet478. arkivlagengallring i 10 §bestämmelseMotsvarande om
sådan begränsningnågonhandlingar har inteallmännaockså gällersom

verksamhet.visstill
uppgift skallellerhandlingnågot kravfinns intekap. TFI 2 att en

Påallmän.verksamhet förmyndighetensanknytning till mot-ha att vara
sådannågonförarkivlagens förarbetenstöd isaknas detsvarande attsätt

undvika miss-arkivområdet.på Förvarit avseddskulle habegränsning att
verksamhetfrån myndighetensuttrycketdärförföreslårförstånd att

myndig-således föreskrivasbörarkivlagen. Det3 § attutmönstras enur
innehållerdatabaserhandlingar ochmyndighetensbestårarkivhets somav

Myndighe-i kap. TF.till ändringar 2enligt förslagetuppgifterallmänna
med allmännaoch databaserhandlingardärmed debildasarkivtens av

478 tryckfrihetsförord-i kap. 9 §handlingar 2sådanafrånkan bortsesHär som avses
ningen.
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uppgifter myndigheten förvarar, och ordet bildas får stå för det fort-som
gående förlopp där handlingar och databaser i enlighet med 2 kap. TF upp-

fárdigställsinkommer, förrättas, sökning eller sammanställning uppgif-av
eller beträffande sådana handlingarter, i kap.2 9 § TFsom avses- om--

händertas för arkivering dessförinnan ha blivit allmänna.utan att
Frågan vilka handlingar och databaser bör arkivmate-om som ses som

rial blir därmed löst redan inom för regleringen i 2 kap. TF. Avramen
skäl behövs inte längre det andra ledet i 3 § första stycketsamma

första meningen arkivlagen angående sådana handlingar i kap.2som avses
9 § TF. Begränsningen följer redan vad allmänutgöraav som anses upp-
gift.

Även bestämmelsen i första3 § stycket andra meningen arkivlagen,
beträffande upptagningar tillgängliga för fleraär myndigheter, kansom

följdutmönstras de ändringar vi föreslår i kap.2 TF. Endast desom en av
uppgifter finns i myndighetens lokaler eller elektroniska arkivsom anses
alltså förvarade hos myndigheten enligt ochTF, detta kommervara synsätt

samordningen regelverken gälla också på arkivområdet.genom attav

22.1.2.3 Allmänna uppgifter tillhör omedelbart arkivet

Bestämmelserna i §3 arkivlagen intryck handling skulle bliattger av en
arkivhandling redan den blir allmännär enligt TF. Enligt 6 § arkivlagen4
ingår det emellertid i arkivvården fastställa vilka handlingaratt skallsom

arkivhandlingar och arkivförordningen och Riksarkivets föreskrif-vara av
framgår de allmänna handlingarnater att arkivhandling först efterses som
myndigheten har vidtagit vissa åtgärderatt med undantag för register och-

liknande fortlöpande.479förssom

479 Enligt 3 § arkivförordningen 1991 :446 skall de allmänna handlingarna i ett
ärende arkiveras sedan ärendet har slutbehandlats. Däremot beträffandesägs dia-
rier förs fortlöpandeetc. varje anteckning arkiveradatt i ochsom medanses att
den har gjorts. Handlingarna behöver alltså med undantag för sådana som avses-
i 2 kap. 9 § bliTF föremål för någon aktiv åtgärd från myndighetens sida för att-

arkivhandling/arkiverad; jämför Arkivutredningensses som uttalande hand-att
lingarna får sin karaktär arkivhandlingar först arkivläggningen, dvs. in-av genom
placeringen i arkivet SOU 1988:11 194.s.
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arkivhand-skallhandlingarmyndighetsalltsåFrågan är ses somom en
lingar

ellerallmänna,de blirså snart0
åtgärdnågonarkivhandlingartillomvandlatsefter haförst att genom0

förvaras.handlingarnaden akt därsåsommyndigheten, att rensaav

arkivhandlingskallhandlingfråganmening börvårEnligt ses somom en
eller först irespektiveinkommitden har upprättats, ettredan när senare

arkivsynpunkt, bedömasfrånåtgärdervidtagitmyndigheten harskede när
härvidhanteringenutgångspunkter. Självafrån praktiskafrämst ger

och övrigaarkivläggningenåtgärder föremellannågon klarknappast gräns
kan klart0rd inte alltidandra avgöramedåtgärder. Det är omsom man

eller inte.ärende har arkivlagtsvissthandlingar i ettt.ex.
endastblir allmännasådanahandlingarBeträffande andra än omsom

någotinte behövastorde detarkivering kap. § TF,hand för 2 9de tas om
skyddsintressenoch dearkivering,myndighetenställningstagande omav

redan innan de all-aktualiserasarkivförfattningarnabakomliggersom
någotfärdigt myndigheterna;behandlatsuppgifterna harmänna somav

någrafinns inteanknytning tilltydligt i IT. Detframträder särskilt närmare
arkivhand-handlingar övergår till blivilken tidvidbestämmelser attom

tordeåtgärder då skall vidtas.just Dettavilkaellerlingar typer somav
och arkiv-bestämmelserna i 6genomläsning 5vidframgå redan aven

åtgärder före själva arkivläggningenmellanbyggerlagen, gränsensom
ordnas på rimligt 5 §arkivet skall kunnabetydelse för sätthar ettattsom

§.480 föreslårarkivvård Viingår i varje myndighets 6och åtgärder som
del myndighetenshandlingar och databaser skalldärför att ses som en av

kap.uppgifterna allmänna enligt TF.så 2arkiv är attsnart somanse
förslaget tilluppgifter i minnesanteckningar och koncept seHuruvida

de skallallmänna bestämmerlydelse kap. §2 10 avgörs närär man omav
avgjord uppgifterna intefråganeller inte. Till desstillföras arkivet ärär

arkiv. demyndighetenssåledes inte del Baraallmänna och tasom omav
jämför arkivförordningen ochtillförs arkivet, §arkivering dvs. 3hand för

blir de allmänna.1991:1kap. § RA-FS2 l

480 1989/90:72 72.Prop. s.
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22.2 En anpassning sekretesslagenav

kap. sekretesslagenI 15 finns framgått bestämmelser registreringsom om
och utlämnande allmänna handlingar Där finns också bestämmel-av m.m.

myndigheternas serviceskyldighet och hur de bör ordna sinaser om om
ADB-register så uppnår god offentlighetsinsyn. Slutligenatt finnsman en
det bestämmelser hur hemligstämpling skall till hursamt pröv-om
ningen begäran få allmän handling skall skeatt ochutav en om en om
överklagande beslut inte lämna handlingar.att utav

Bestämmelserna i kap.15 sekretesslagen handlar i själva verket inte om
sekretessfrågor, lagen ställetgör, komplementresten är tillutan ettsom av

kap.2 ingårTF. Det visserligen inte direkt vårti uppdrag dessaöveratt se
bestämmelser, har ändå berört vissa dem i skilda sammanhang.men av
Vidare leder den begreppsapparat vi föreslår i kap.2 till följd-TFnya som
ändringar i kap.15 sekretesslagen på motsvarande i arkivlagen.sätt som
Vi lägger därför fram fullständigt förslagäven till ändringarett i det ak-
tuella kapitlet.

Bestämmelserna i och1 handlar2 myndigheternas skyldighet attom
registrera allmänna handlingar. harDessa vi berört i avsnitt 21
Myndigheternas registrerings- och dokumentationsskyldighet. Vidare har
vi i avsnitt Utlämnande18 allmänna uppgifter föreslagit be-av nya
stämmelser i 4 § myndigheternas skyldigheter lämna service åt all-attom
mänheten. Förslagen i detta sammanhang föranleds vårt förslag all-attav
mänheten skall kunna del myndigheternas uppgifter i elektro-ävenav
nisk form. Vi har föreslagit bestämmelsen i §ll myndigheternasatt om
skyldighet hålla beskrivningar sinaatt ADB-registeröver bort. Dettatas
finns kommenterat i avsnitt 21. Den skyldighet myndigheterna harsom en-
ligt gällande datalagen14 § dokumentera uppgifter har elektroniskatt som
form flyttas enligt vårt förslag till kap.15 sekretesslagen se vårt förslag
till bestämmelse i 11 §. Förslaget behandlas i avsnitt 21. Vi har slut-ny
ligen i avsnitt 20 Myndigheternas datorprogram föreslagit myndighe-att

förpliktas hålla tillgängligtterna systembeskrivningaratt datorprogramav
fattar automatiserade beslut vårtse förslag till bestämmelse isom ny

§.12 ändradeDe bestämmelserna behandlas, liksom övriga ändringar i
kap. i författningskommentaren.15
Den begreppsapparaten föranleder i övrigt ändringaräven vissanya av

bestämmelser i sekretesslagen. Vi föreslår lydelse dessa bestämmel-ny av
Reglerna i kap.1 och8 9 innebär offentlighetsprincipenattser. om-

fattar vissa andraäven myndigheter.än Bestämmelserna sikte påtarorgan



Följdändringar arkivlagen och sekretesslagen 587iSOU 1997: 39

delhandlingar, det just allmänna handlingarär rätten attatt tamen av
tryckfrihetsförordningen.481framgår hänvisningen till Viavsom avses

därför det blir tydligare och konsekvent "hand-ersättaatt attmeranser
med allmänna uppgifter i stället för bara uppgifter,lingar även om

Äveninte någondet naturligtvis innebär saklig skillnad. övriga ändringar i
sekretesslagen redaktionellt slag och de kommenteras därför inteär sär-av
skilt.

22.3 En samordning arkivlagen och 15 kap.av

sekretesslagen

ÖppenhetanfördeArkivutredningen i betänkandet och Minne Arkivens-
roll i samhället SOU 1988:1 l det vid framtida arkivla-översynatt en av

borde bestämmelser i kap.15 sekretesslagen, regist-övervägasgen om om
rering och utlämnande allmänna handlingar bör fogas till arkivla-av m.m.,

förs. 192. Skälen samordning bestämmelserna i huvudsakär attgen en
fyller syften överlappar såvarandra det kan ifrågasättassamt attsamma
vilka regler primärt bör arkivregler respektive regler rörandesom ses som
offentlighetsinsyn. Våra förslag till ändringar i kap. bidrar2 TF ytterligare
till sådan samordning naturlig. bedömning vinnerDenna stödgöraatt en

såväl bakomliggande skyddsintressen bestämmelsemas innehåll.av som
förteoretiska grunden arkivbildningenDen i Sverige har sedan länge

varit den s.k. proveniensprincipen, innebär dels avgränsningyttresom en
så arkivbildares arkivvarje skall hållas och uppfattasatt samman som en
enhet, inre avgränsning sådels handlingarna skall bevaras i sittatten ur-
sprungliga sammanhang och alltså inte och fogas in isorteras om nya
sammanhang.432 Frågan då hur denna princip förhåller sig till deär
skyddsintressen aktualiseras i kap.15 sekretesslagen.som

481 1979/80:2Prop. Del 124-125.A s.
482 Äldre ordningsprinciper där för söka tillgodose forskningens intressen,attman,

ordnade förtecknade handlingarnaoch efter oberoende arkivtillhörig-ämneom av
het och den ordning arkivbildaren valt visade sig mindre lyckade. Därigenom för-
stördes handlingamas inre sammanhang kontexten. Handlingarna utgör en-
kvarleva händelseförlopp och kan inte förstås isolerade från sitt sammanhangav
med andra handlingar. En ämnesordningsprincip undergräver dessutom möjlighe-

använda de sökingångar arkivbildarna har vidareterna att upprättat; se
Gränström/Lundquist, Arkivlagen Bakgrund och kommentarer, ff.15s.-
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innehåller regler tystnadsplikt i det allmännas verk-Sekretesslagen om
handlingar. syftarförbud lämna allmänna lagsamhet och Dennaatt utom

allmänhetens insyn. kap. sekretesslagen finnsalltså till begränsa I 15att
bestämmelser med syfte; tillgodose intresset insynemellertid motsatt att av

sekretessbelagda.handlingar inte bestämmelser,i allmänna Dessaärsom
beskrivas regler s.k. god offentlighetsstruktur, harbrukar som omsom

systematisk synpunkt inte något samband med den egentligaalltså från
sekretess1agen.433ändåsekretessregleringen. har kunna in iDe ansetts tas

föreligga ocksåmåste naturligtvis för behovengod strukturEn ären-att av
verksamhetsinsyn skall kunna tillgodoses.deinsyn och

jämförelse de enskilda bestämmelserna i kap. sekre-En 15närmare av
arkivförfattningama detoch tydligt regleringentesslagen gör än attmer

på detaljnivå, ochbetydande likheter, bärs enhetliga in-har även upp av
exempel kan följande: kap. sekretesslagenSom I 15 1 §nämnastressen.

grundläggande bestämmelser myndigheternas skyldigheter attomges re-
handlingar. På motsvarandegistrera allmänna i § arkivlagen5sätt sägs att

vid registreringen allmänna handlingar,myndigheterna, skall veder-taav
börlig hänsyn till dess registreringens betydelse för ändamålsenligen
arkivvård. kap. § sekretesslagen finns föreskrifter15 2 vilka uppgifterI om

skall handling registreras. Sådana detalj föreskriftereradenär ensom anges
finns visserligen inte i arkivlagen. skulle emellertid, sådanaDet dia-utan

bli svårt handlingarna tillgängliga för rättskipningenrier ochgöraattm.m.,
sådantförvaltningen forskningens behov dvs. i 3 § arkiv-samt som anges

ocksålagen. Motsvarande detalj föreskrifter har utfärdats Riksarkivet. Iav
kap. sekretesslagen myndigheterna9§ skall ordna sin15 ADB-sägs att

verksamhet med beaktande allmänhetens del allmännarätt att taav av
handlingar. framgår arkivlagen därDetsamma 6 § det föreskrivs1 attav
myndigheterna skall på sådantorganisera arkivet delsätt rättenett att att ta

allmänna handlingar underlättas.av
Målen för de aktuella bestämmelserna i sekretesslagen och arkivlagen
alltså identiska. Myndigheternas allmänna uppgifter måste,är nära nog

från såväl offentlighets- arkivsynpunkt, organiseras, be-avgränsas,som
skrivas, förtecknas, måsteskyddas kunna fastställas vilkaDet all-etc.

uppgifter måstemyndighet har och de vid behov kunnamärma gö-som en
bådetillgängliga. samordning därmed önskvärd och lämplig förEn ärras

fungerande rutiner skall kunna upprätthållas inom för snabbtatt ramen

483 Corell m.fl., Sekretesslagen till lag med ändringar,Kommentar 1980 års 3 uppl.,-
kap.65; l l § 3 sekretesslagen.st.s. se
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begränsadeinformationsmängder och alltökande utan attmer resurser —
på offentlighetsstruktur och god arkivstrukturgrundläggande krav god

Isidan.åtsätts
medför omständigheter intressemoderna tekniken ärDen att som av

måste beaktas mycket tidigt, redan under uppgif-från arkivsynpunktäven
myndigheternas hantering uppgifternaaktiva tid. underDet ärtemas av

kap. sekretesslagen. kan mindretid regleras i i15 Mandenna än änsom
arkivmyndigheternas sida eller mindre passivt inväntafråndag attmer

långtidsförvaring.anländer för finns med andrauppgifterna Det ord
för bör fråntalar hela uppgifiernas till-mycket att man se processen,som

till långtidsförvaring, helhet.blivelse som en
föra de berörda bestämmelser tillVi har övervägt sär-att samman en

lag.434 genomlysning hur olika bestämmelserskild En bör in-närmare av
samordnas har dock inte varit möjlig inom denoch tid hartegreras som

för vårt sådan börlämnats uppdrag. i stället skeEn i särskildöversynoss
ordning.

484 Jämför SOU 1975:22 40, dock avsåg samordning.typs. som en annan av
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KONSEKVENSERNA AV

FÖRSLAGEN

Inledning

direktiv på olika områden tillår regeringen generellaUnder har gettsenare
generella direktiv kansärskilda utredare.kommittéer och Dessaalla sägas

konsekvensernapå det skall beskrivning ikravinnebära görasatt aven
förslag.framlagdaolika hänseende av

dir. 1994:23 innebär krav på prövning offentligagenerellt direktivEtt av
åtaganden analys bl.a. de ekonomiska konsekvenserna. Andraoch en av

gäller redovisning konsekvenserna förgenerella direktiv av
jämställdhetspolitiken dir. 1994:124,0

dir. 1992:50 ochregionalpolitiken0
arbetet dir.det brottsförebyggande 1996:49.0

våraberörs i skilda avsnitt konsekvenserna förslag i dedet följandeI av
innefattattvå utredningsuppdraget hardelar EN PERSONDATALAGsom NY-

nämligen, såvittoch finns viDetOFFENTLIGHETSPRINCIPENlT-SAMHÄLLET.1
några bådakunnat finna, inte samlade effekter förslagen i de delarnaav

redovisasbör gemensamt.som

EN PERSONDATALAGNY

Ekonomiska konsekvenser

hur Datainspektionens verksamhet böravsnitt har vi berört fi-I 12.143
den föreslagna finansieringen skall kost-nansieras. Avsikten är att vara

förhållandesåväl allmänna enskilda i till vadnadsneutral för det som som
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gäller i dag. det EG-direktiv SverigeAv bunden torde vidareärsom av
följa det inom för det offentliga skall finnas tillsynsmyndighetatt ramen en
med vissa befogenheter.

de persondataansvariga kommer det uppkommaFör vissa kostnads-att
tillståndspliktenbesparingar i och med avskaffas och antalet anmäl-att

ningar till Datainspektionen minskas kraftigt. Med det föreslagna systemet
det dock i stället den persondataansvarige själv i första handär måstesom

bedöma viss behandling personuppgifter laglig. kan åDettaärom en av
förväntasandra sidan leda till något ökade administrativa kostnader för de

persondataansvariga, särskilt i inledningsskede. Exempelvis skyldighe-ett
självmant underrätta enskilda torde vidare innebära ökade kostnaderten att

för persondataansvariga, kanske främst i form kostnader för utform-av
ningen blanketter och liknande.nyaav

finns svårigheteruppenbaraDet bedöma de ekonomiska konsekven-att
det föreslagna i förhållande till det gäller isystemet systemserna av som

dag. heltSystemen olika, och det inteär enkelt bedömaär i vadatt t.ex.
mån de materiella reglerna i den föreslagna persondatalagen är strängare
och därmed dyrare för de persondataansvariga de villkor Datain-än som
spektionen med det nuvarande ställer i enskilda fall.systemet Det ärupp
vidare svårt bedöma värdet för skyddet den personliga integritetenatt av

de föreslagna hanteringsreglema i förhållande till de regler gäller iav som
dag.

Bland eftersom tillämpningsområdet för den föreslagnaannat lagen är
vidare för den nuvarande, finns det anledningän det föreslagnaatt tro att

innebär något högre kostnader för de persondataansvarigasystemet detän
nuvarande samtidigt skyddet för den personliga integritetensystem som
ökar något. Hur ökningen kostnaderna respektivestor förnyttanav
skyddet den personliga integriteten har inte kunnat uppskattaärav mera
exakt så.än

bör iDet sammanhanget påpekas den föreslagna persondatalagenatt
baserar sig på EG-direktiv Sverige kostnadernaett äroavsettsom — —
skyldig genomföra och vi inte på någon punkt går längreatt att nämnvärt

vad Sveriges förpliktelser kanän EU kräva.gentemot anses

Konsekvenser för jämställdhetspolitiken

samband med utarbetandetI förslagen har vi försökt kontinuerligt haattav
uppmärksamheten riktad jämställdhetsfrågoma. Trots detta har vi intemot
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några beaktansvärdafinna våra förslag skulle ha konsekvenserkunnat att
jämställdheten.för

för regionalpolitikenKonsekvenser

Regionalpolitiken kan inte alls berörd våra förslag.sägas vara av

för brottsligheten och brottsförebyggandetKonsekvenser

datalagen långEnligt den nuvarande rad förfaranden kriminaliseradeär en
se avsnitt 12.13.1.2, bl.a. förandet personregister licens. harDetutanav

finnsuppskattats det knappt halv miljon licenspliktiga personregisteratt en
förinte har anmälts licens.som

Vårt förslag avskaffa licenssystemet och de allra flesta straffbe-att
stämmelsema kommer frigöra för brottsförebyggandeatt annatresurser
arbetet. finns inte anledning våra förslagDet skulle ha någonatt anta att ~
effekt på brottslighet.annan

OFFENTLIGHETSPRINCIPEN IT-I

SAMHÄLLET

Ekonomiska konsekvenser

införa begreppsapparatAtt i 2 kap. kommer medföraTF vissaatten ny
övergångskostnader. Till börja med krävs det töljdändringar i andra för-att
fattningar; utgå ifrånkan begreppet allmän handling före-attman
kommer i många och förordningar. Vi har inte inomlagar för vårtramen
uppdrag omfattande och kostsammakunnat kartlägga hur dessa ändringar

utgåkommer bli. måste ifrån detVidare kommer krävasatt att attman en
i vissaviss informationsinsats och fall kanske till och med utbildning

inom bl.a. den offentliga sektorn för sprida kunskap den be-att om nya
Förändringarna sådock begränsad denär in-greppsapparaten. art attav

formationen bör kunna inrymmas i myndigheternas ordinarie informations-
eller utbildningsverksamhet.

närvarandemån uppgifterden förI allmänna uteslutande påsom anses
den grunden de tekniskt tillgängliga för myndighetenär inte längreatt an-
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allmänna, innebär det naturligtvis viss besparing för denses Vara en myn-
dighet i fortsättningen inte behöver tillhandahålla dessa. de flestaFörsom
myndigheter kommer detta i praktiken inte ha någon betydelse. fårManatt
nämligen utgå ifrån de flesta myndigheter i tillhandahålleratt stort sett en-
dast sådana uppgifter de måste lämna enligt det förslaget.ävenutsom nya

förslag i praktiken fårDet kanske den betydelsenstörsta skyl-ärsom
digheten lämna allmänna uppgifter i elektronisk form. Emellertidatt ut är
det inte meningen detta skall medföra några ekonomiska kon-störreatt
sekvenser för myndigheterna. Så förslaget utformat skall skyldighe-ärsom

följa myndighetens utvecklingstakt. Generellt det billigareten ärsett att
överföra uppgifter på elektronisk hantera ochväg än kanatt papper man

utgå ifrån den manuella hanteringen på sikt kommer förbehållasatt attnog
vissa exklusiva förfaranden. kanDet dock inte uteslutas det, i in-att ett
ledande skede, kan medföra del kostnader för myndigheter infören som ny
teknik. Vi emellertid dessa kostnader ändå hade uppkommit förrattmenar
eller bl.a. eftersom det ligger i myndigheternas intresseeget görasenare att
överföringen uppgifter mellan myndigheterna billigare. kanDet till ochav
med positivt den generella skyldigheten lämnaatt uppgifter iatt utvara
elektronisk form införs så fort möjligt, så myndigheterna beaktarattsom
denna i tidigt skede uppbyggnaden IT-stödet. iAtt efterhandett av av
lägga till funktioner för sådant utlämnande till allmänheten kan bli ännu
dyrare. På sikt får det också bli billigare för den allmänhet harantas som
möjlighet uppgifter i elektronisk form. Frågan avgifter föratt ta emot om
elektroniska uppgifter har tagits i avsnitt 18.7.upp

dag kanI uppgifter har elektronisk form i vissa fall säljassom av
myndigheterna se avsnitt l8.7.2. den mån sådanI försäljning lämnar ett
överskott skulle det medföra minskadintäktTöfäE-,t"allmänna ien om man
fortsättningen inte kunde så mycket betalt eftersom uppgifterna då läm-ta

enligt kap.2 TF. har emellertid,Det vad vi har kunnat erfara, intenas
gjorts någon undersökning i vad mån sådan försäljning bidrar till stats-av

Frågorkassan. prissättning offentlig information hanteras bl.a.om av av
Riksrevisionsverket och utreds för närvarande Utredningenav om sam-
hällets grunddatabaser dir 1996:43.

de övriga förslagAv vi lämnar beträffande offentlighetsprincipen detär
skyldigheten för myndigheterna hålla tillgänglig dokumentationatt av

fattar automatiserade beslut se avsnitt 20 kan få vissaprogram som som
ekonomiska konsekvenser. får förutsättasDet myndigheterna redanatt nu
har dokumentation beträffande sådana i fall i formvartprogram, av pro-
gramkod. Vad kan krävas dokumentationen såär denattsom attanpassas
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vår allaenligt meningprincip bordeoch Iläsaskan programen.av var
verksamhet dokumente-myndighetersspeciellt förframtagnaär varasom

vi före-begränsade skyldighetbegripligt Denför allapårade sätt.ett som
myndigheternas ordinarieför IT-utföras inomkunnaslår får antas ramen

verksamhet.

jämställdhetspolitikenförKonsekvenser

jämställdhetspoliti-förha några konsekvenserinteförslag kanVåra antas
ken.

regionalpolitikenförKonsekvenser

de främjar elek-våra förslaginteRegionalpolitiken berörs än attannatav
fårdet mindre be-generelltuppgiftsutlämnande, vilket görtroniskt attsett

Några direkta konse-fysiskt.befinner sigtydelse rent merpersonervar
dock inte uppkomma.avseende kankvenser i detta antas

brottsförebyggandetbrottsligheten ochförKonsekvenser

påverkas, vår mening, intebrottsförebyggandet enligtochBrottsligheten
förslagen.av
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FÖRFATTNINGSKOMMENTARER

Persondatalagena

persondatalagen finns det redan i den allmännaBeträffande den föreslagna
föreslås.utförliga kommentarer till de bestämmelser Vimotiveringen som

nödvändigt med särskild författningskommen-har därför inte detansett en
traditionellt snitt paragraf för paragraf för det lagförslaget. För atttar av

paragrafdet lättare hitta motivtexten till respektive har vi dockgöra att
gjort uppställning med hänvisningar till i betänkandet.följande avsnitt

PARAGRAF AVSNITT

Inledande bestämmelser
Syftet med lagen
l § 6

................ ..
Avvikande bestämmelser lagstiftningi annan
2 § 8.2.2

................ ..
Definitioner
3 § 12.2

................ ..
Tillämpningsområdet

territoriella tillämpningsområdetDet
4 § 12.3

................ ..
Vilken behandling personuppgifter omfattas lagenav av
5§ ..7.2.1, 12.2.8 och 12.2.12

................
användning personuppgifterUndantag för privat av

6 § 7.2.4
................ ..

yttrandefiihetenUndantag med hänsyn till
7 § 10

................ ..
Förhållandet till offentlighetsprincipen

och8 12.4.6.3§ 9.2, 9.4
................ ..
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påGrundläggande krav behandlingen personuppgifterav
9 § 12.4 och 11.6.5

................ ..
När behandling tillåtenpersonuppgifter ärav
Allmänt
10 § 12.5.1 och 11.6.4

.............. ..
Direkt marknadsföring
11 § ..12.5.2.3

..............
återkallasSamtycke

12§ 12.5.2.2 och 11.6.6
.............. ..

Förbud behandling känsligamot personuppgifterav
13 § 12.5.3.2

.............. ..
frånUndantag förbudet behandling känsligamot personuppgifterav

Allmänt
14 § 12.5.3.3

.............. ..
Samtycke eller oflentliggdrarzde
15 § ..12.5.3.3

..............
Behandlingen nödvändig fallär i vissa
16 § 12.5.3.3

.............. ..
Ideella organisationer
17§ 12.5.3.3

.............. ..
Hälso- och sjukvård
18 § ..12.5.3.3

..............
Forskning och statistik
19 § 11.6.3

.............. ..
Bemyndigande föreskriva ytterligare undantagatt
20 § 12.5.3.3

.............. ..
Uppgifter lagöverträdelserom
21 § 12.5.3.4

.............. ..
Användning av personnummer
22 § 12.6

.............. ..
Information till den registrerade
Information skall lämnas självmant uppgifterna samlasnär in
23 § 12.7.2

.............. ..
24 § 12.7.2

.............. ..
Vilken information skall lämnas självmant
25 § l2.7.2.3

.............. ..
Information skall också lämnas efter ansökan
26§ 12.7.3 och 11.6.7.............. ..
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tystnadspliktochsekretessvidinformationsskyldighetenfrånUndantag
12.7.427 § .............. ..

Rättelse
och 11.6.712.828 § .............. ..

beslutAutomatiserade
12.929 § .............. ..

behandlingvidSäkerheten
personuppgiftermedarbetarDe sompersoner

12.10.230 §
.............. ..

Skyddsåtgärder
..12.l0.2—431 §

.............. skyddsåtgärderfår beslutaTillsynsmyndigheten om
12.10.332 §

.............. ..
Överföring tredje landpersonuppgifter tillav

ÖverföringFörbud mot
12.11.233 §

.............. ..
förbudetfrånUndantag
12.11.334 §

.............. ..
12.11.435 §

.............. ..
tillsynsmyndighetentillAnmälan

Anmälningsskyldighet
12.1236 §

.............. .. persondataombudfinnsdetbehöverAnmälan inte göras ettom
12.1237 § ................

uppgifterPersorzdataombudets
12.12.2.438§

.............. ..
12.12.2.439 §

.............. ..
..12.12.2.440 § .............. behandlingarintegritetskänsligaför särskiltObligatorisk anmälan

12.12.2.541 §
.............. ..

inte anmältsbehandlingarallmänhetenUpplysningar till somom
12.l2.2.642 §

.............. ..
Skadestånd

l2.13.2.1-343§
.............. ..

uppgifterStraff för osanna
..12.13.2.444 §

..............
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Tillsynsmyndighetens befogenheter
45 § l2.14.1

.............. ..
46 § l2.14.1

.............. ..
47§ l2.14.1

.............. ..
48 § l2.14.1

.............. ..
49§ l2.14.1

.............. ..
Överklagande
50 § 12.14.2

.............. ..
Närmare föreskrifter
51 § 12.l.2

.............. ..
Övergångsbestämmelser
P. l-8 12.15

.......... ..
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Tryckfrihetsförordningenb

kapit-i andrabestämmelsernaÄndringsförslagen koncentrerade tilli TF är
i kap. §föreslår vi ändringar l lnedan. Därutöverkommenteraslet. Dessa

föran-uteslutandeändringarnasistnämnda är§§. Deoch 5kap. 37samt
innebär inteochkapitleti andratill begreppsapparatförslagetledda nyav

framgår författ-ändringardessaVilkaförändringar. ärsakliganågra av
motiveringen,allmännai denkommenteratsharoch deningsförslaget av-

det harkap. §i 6dessutom 1förekommerhandlingOrdetsnitt 16.1.5. men
i kap.2handlingsbegreppetanknytning tillnågonintedär

kap.2

offent-uppgiftersOm allmännaoffent-handlingarsOm allmänna
lighetlighet

1§1§

menings-frittfrämjandeTillfritt menings-främjandeTill ettett avav
upplysningallsidigutbyte ochupplysningallsidigochutbyte enen

medborgare havarje svenskha skallsvensk medborgarevarjeskall
uppgif-del allmännahand-del allmänna rätt att tarätt att taga avav

lingar. ter.

dessportalparagraf ochoffentlighetsprincipensBestämmelsen utgör anger
härvidlag.innehåller inga ändringarförslagVårasyften.

Uppgifter

offentlighetsinsynen for-innebärbegreppsapparatförslag tillVårt attny
handlingarmyndighetenstillskall knutenlängreinte utanmellt sett vara

imotiveringeni den allmännabehandlasFörslagetuppgifter.till dess av-
något iintesådan förändringmedföranförtvi har nyttSomsnitt 16.1.3. en
uppgifternasjälvklartdet inte längremiljö därmodern ärgrunden. attI en
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finns hämta i handlingar i ordets traditionella betydelse, blir regle-att
ringen tydligare insynsrätten knyts direkt till myndighetens uppgifter.om

uppgiftMed vi varje sakupplysning kan uppfattasmenar som av en
människa, antingen direkt eller med hjälp tekniska hjälpmedel. Att detav
skall fråga uppgifter innebär materiella saker, ting, fallerattvara om utan-
för. kan inte ha någotDe egentligt informationsinnehåll.sägas harIngen

med stöd offentlighetsprincipen fårätt titta på myndighetensatt möblerav
eller kontorsmaterial. Gränsfall kan finnas. En tavla myndigheten harsom
köpt eller lånat för bruk omfattas inte, medan tavla medeget en samma
motiv har in i mål förfalskning omfattas.getts t.ex. ettsom om

finns inteDet enligt gällande något krav handlingrätt skall haatt en
viss omfattning eller visst utseende. brukarDet endaett sägas atten en

Ävenbokstav på kan handling. bild kanett papper vara en en vara en
handling som innehåller uppgifter. övergångEn till uppgiftsbegreppet är
inte tänkt förändra detta. Sådant ingen människa kan förståatt ellersom
sådant inte kan ha någon mening försägas någon människa omfattassom
inte begreppet uppgift.av

Vissa uppgifter kan bara uppfattas med hjälp tekniska hjälpmedel.av
kanDet information har digital form dvs. förekommervara som som som

elektriska impulser bokstäver, siffror, bilder eller ljud. Givetvist.ex. om-
fattas andra upptagningaräven upptagningar på magnetband,typer t.ex.av
grammofoninspelningar, mikrofilmer och hålkort. Gemensamt detär att
krävs teknisk utrustning för omvandla innehållet till form gåratt atten som
uppfatta med mänskligt sinne. Skulle detta inte gå, omvandlat.ex. att en
räcka elektriska impulser till något begripligt, kan inte tala detattman om

uppgift.är en
teknisktFör behandlad uppgift skall allmänatt krävs deten attvara

myndigheten har tillgång sådanatill tekniska hjälpmedel behövs försom
uppgiften begriplig.göra Om inte myndighetenatt själv kan delta av

uppgiften, kan inte allmänheten heller få det. Se vidare förslagetgöra till
2 §.
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2§3§

den finnsallmänuppgift iframställning Enförstås ärhandlingMed om
förvarmyndighetensbild upptagningskrift elleri samt

ellerenligthandling 7aelleravlyssnas iläsas,kan somensom
inkommen8§medendast äruppfattas attsätt anse somannat

myndig-upprättad hostill ellerHandlinghjälpmedel. ärtekniskt
heten ellerhosförvarasdenallmän myn-om

någonellerb§ registereller 7 ienligt 6 ärochdighet att ett annan
uppgifter harsamlingellertillinkommen somavupp-somanse

införing, sök-förfärdigställtsmyndighet.rättad hos
sammanställningellerning av

databas.uppgifter

allmännaUppgifterförsta äri oavsettUpptagning omavsessom
skrift eller bild elleride finns iförvarad hosstycket enmyn-anses

avlyssnas ellerläsas,form kantill-dighet, upptagningen är somom
endast meduppfattaspåmed tek-myndigheten sättförgänglig annat

myndighe-hjälpmedeltekniskamyndighetenhjälpmedelniskt somsom
har.så-överföringförsjälv iutnyttjar ten

avlyss-kan läsas,dendan form att
uppfattas.påeller sättannatnas

dockgäller upptagningDetta
ingår personregister,i omsom

eller för-enligt lagmyndigheten
särskilt beslut,ellerordning som

befo-på lag, saknargrundar sig
Medöverföringen.genhet göraatt
för-förstås register,personregister

andra anteckningarellerteckning
uppgiftinnehålla avsersomsom

hänfö-kanochenskild somperson
denne.tillras

fram-Med handling avses en
har bestämtställning inne-ettsom

håll.
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F örvar

uppgifter skallFör kunna bli föremål för bl.a. allmänhetensatt insyn krävs
fåttde har definitiv form. Som har anförts i den allmännaatt motive-en

ringen omfattas inte uppgifter tänkta eller uttaladeär tjänstemänsom av
hos myndigheten se avsnitt 16.1.3. Inte heller signaler finns be-som en
gränsad tid i luften eller i ledningar i myndighetens lokaler omfattas.
Uppgifterna måste med andra ord materialiserade på något hossättvara
myndigheten så kan del dem upprepade gånger.att ta Detta följerman av

vårtenligt förslag uppgifterna måste förvarade hosatt myndighe-av vara
ten.

uppgiftenAtt måste finnas i myndighetens förvar för omfattasatt av
offentlighetsinsynen innebär, utvecklats i den allmännanärmare moti-som
veringen se avsnitt 16.2.4, den måste finnas antingen i myndighetensatt

i fysiska eller logiska detNär gäller traditionella handlingarutrymme. inne-
bär detta inte något Tekniskt behandlade uppgifternytt. däremot inteanses
längre förvarade bara för myndigheten kan få tillgång till dematt med
tekniska hjälpmedel. Detta innebär kravet uppgiften skall förva-att att vara
rad hos myndigheten för omfattas offentlighetsprincipenatt innebärav
detsamma, det tekniskt behandladäroavsett uppgift ellerom en om upp-
giften finns i traditionell handling. Detta medför bl.a. allmänhetenen att
inte med stöd offentlighetsprincipen kan begära få lyssna på radioattav
hos myndigheten, titta på iTV, telefonen eller surfa på Internet.svara
Om uppgifter i radio- eller TV-program har spelats in hosett myndigheten
eller telefonsamtal har dokumenterats på någotett uppgifternasätt ärom
givetvis förvarade. Samma sak gäller myndigheten via Internet harom
hämtat uppgifter har sparat.som man

Sådan tillfällig lagring hos myndigheten signaler bara ledär ettav som
i myndighetens utnyttjande för datanätverkskommuni-t.ex. ettav program
kation innebär inte signalerna skall finnas iatt myndighetens förvar.anses

kan bl.a.Det de s.k. cache-filer och liknande Internet-vara program som
t.ex. webbläsare automatiskt tid på hårddisken.program sparar en

Elektroniskt arkiv

Med förvar vi både fysiskanämnts och logiska Be-avser som utrymmen.
finns kommenterade i den allmänna motiveringen, avsnitt l6.2.4.greppen

Förslaget innehåller ingen definition begreppet förvar, och det gällernärav
traditionella, fysiska förvar ingen ändringär avsedd se avsnittäven
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elektro-haruppgifterbeträffanderådaskallsynsätt16.2.6. Samma som
uppfattbar form.ellerdirekt läs-hardeformnisk annarssomsom

finnsfysisktdatabärarepåfinnaskanuppgifterElektroniska somen
hårddisk. Be-ellercd-romskivadiskett,påmyndigheten,hos ent.ex. en

vispåkandatabärarefysiskasådanaträffande somsammaresoneraman
fysiskimyndighetenhosdatabärarenfinnsdvs.pappershandlingar,med

elektro-emellertid förvaraMyndigheten kanförvarad.denbemärkelse är
s.k.myndighetenhosfinnsfysisktdatabärarenuppgifterniska attutan

på heltfinnaskanDatabäraren16.2.4. annatavsnitt ettIT-miljö,öppen se
tillhanda-företagprivathosellermyndighet ettställe, hos somannanen

byggerSystemetmyndigheten. attelektroniskthåller myn-utrymme
dessanätverk. Detelektroniska ärvia ut-uppgifternahanterardigheten

arkiv.elektronisktmed begreppetvi avsersomrymmen
elektroniska arkivmyndighetensmellanskiljerdå hurFrågan är man

sinnå med hjälpkanmyndighetenförvarelektroniskaandraoch de avsom
till-själv ellermyndighetenförfogarGenerelltutrustning.tekniska sett

arkiv.elektroniska Deti dessuppgifternaannannågonmed översammans
be-dessa.uppgifter i Debortin ochförmyndighetenvanligtvis tarär som

uppgiftshanteringmyndighetensreglerarövrigt t.ex.istämmelser omsom
träffararkiveringellerdokumentationsskyldighet ävendiarieföring, upp-

såledesUtgångspunktenarkiv. ärelektroniska attmyndighetensigifterna
förinnehar ochmyndigheten ut-elektroniskade ansvararutrymmen som

arkiv.elektroniskadessgör
gällervadtilliintedäremot motsatsMyndigheten nusomanses --

dem medeller hämtaläsaför kanbarauppgifternaförfoga attöver man
tid-läsertjänstemandärSituationenhjälpmedel.tekniska t.ex.sina enen

stadsbiblioteketgår tilldär hanmed denjämställasbörvianing Internet
påtidningläseroch rast.enen

når via kanmyndighetenuppgifter nätelektroniskt lagradeVissa som
fysiska förvar. Detmyndighetensifinnsuppgiftermedjämställas som

myndighe-finns ihårddisken intelagringsenhetenskiljerenda är attsom
myndighet. Omhosnågonlokaler annanstans, t.ex.utan annanentens

denätverkviauppgifterna ärförfogar utan tve-myndigheten överensam
har ställtbetydelsenågonhar inteförvar. Detmyndighetenskan i somvem

administrerar arkivetnågonarkivet. Attorganiseratordning elleri annan
arkivhandlardetbetydelse. Näravgörandenågonhellerhar inte somom

någonfinnasi regelfår detförvarfysiskamyndighetensi antasfinnsinte
avgörandeadministration. Det ärutför sådanomfattningvissiannan som

uppgifterna.bestämmanderättenslutliga överdenharvem som
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Uppgiftshanteringen kan också ordnad så lokala eller regionalaattvara
myndigheter förfogar delaröver centralt register iett sinav tursom en
central myndighet för. detI fallet får den lokala myndighetenansvarar an-

förvara sin del uppgiftssamlingen medan den centrala myndighe-ses av
förvarar hela registret. Om lokalten myndighet uteslutandeen rapporterar

expedierar föra in uppgifter iatt centralt registert.ex.genom ett som en
myndighet har för, innebär inte detta registretannan förva-attansvar anses

hos denäven rapporterande myndigheten.rat Det är sak deatten annan
uppgifter naturligtvis ändå allmännarapporterats hosär densom rapporte-
rande myndigheten, eftersom de betraktas expedierade handlingar.som

Flera myndigheter kan ha elektroniskt arkiv iett förvar.gemensamt
Myndigheterna har då och möjlighet föra in, bort ochatt ändravar taen
uppgifter.

Handling

Som vi har anfört i den allmänna motiveringen se avsnitt l6.l.4 kan inte
alla uppgifter förvaras hos myndigheten omedelbart offentliga.som vara
De flesta uppgifter förekommer, precis de alltid har gjort, i hand-som
lingar. Definitionen begreppet handling innebär i själva verket åter-av en
gång till vad gällde innan upptagningsbegreppet infördes i lagen.som Den
viktiga skillnaden vad gäller i dagmot regleringenär blir teknik-attsom
neutral. Både pappershandlingar och elektroniska handlingar faller under
definitionen.

handlingEn uppgiftssammanställningär har bestämt inne-en ettsom
håll det inte meningenär skall ändra på.att Den kansom precisman som
tidigare bestå bara enda uppgift. harDet ingen betydelse vilkenav formen
den har, och den behöver precis inte undertecknad, diarie-som nu vara- —
förd detNär gäller handlingar har elektronisk form krävsosv. detsom att
det går uppfatta innehållet medatt de tekniska hjälpmedel myndighe-som

har. Denna förutsättning harten givetvis betydelsestörst beträffande
handlingar inkommer till myndigheten. Om uppgifterna lämnassom in i ett
format myndigheten inte kan uppfatta, kan handlingen intesom haanses
något innehåll alls. kanDet inte krävas myndigheterna skaffaratt tek-ny
nisk utrustning för kunna uppfatta den ingivnaatt handlingen. Den en-
skilde kan inte heller kräva få tillhandahålla myndighetenatt tekniska
hjälpmedel, datorprogram, för handlingent.ex. skall kunna uppfattas.att

Att handlingen skall ha bestämt innehåll betyder inteett änannat att
den skall ha gång för alla bestämtett innehåll. Ingen ändrar välen itexten
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teckentillläggerellerstryker utan attpappershandlingmyndighetsen
gälla förmåstesakSammaändringen.anteckningsärskildgöra omen

elektroniskt form.harhandlingar som
frånövergår deninnehåll När attbestämtfåtthandlingenhar ettNär

detmåsteHuvudregelnhandling attblitillutkast varabara attett envara
fallvanligtbestämt. Ett ärslutligtinnehållet ärnärutställaren avgörär som

digital signatur. Förmedförsesellerundertecknashandlingen enatt
någonsig inteoch för avgö-ihar dettillämpningoffentlighetsprincipens

eftersominnehållet blir bestämt,tidpunktvilkenvidexaktbetydelserande
precis ikrävs,för det. Detblir allmännaintehandlingeniuppgifterna som

vanligenupprättadellerinkommenantingenhandlingen är expe-dag, att
och 16.4. Näravsnitt 16.3vidareseallmänskalldenfördierad att vara

inte längreutställarenförfogarägarebyttharuppgiftssammanställningen
innehåll.bestämtfåtthandlingendå harfalloch i ettden, vartöver

defini-harBlandhandlingsdefinitionendå annatharfunktionVilken
deuppgifter änandrasådanamellangränsdragningenförbetydelsetionen

icke-allmänna. Omrespektiveallmännahandlingar ärifinns somsom
handling hosframställaforharelleranvänds använts attuppgifterna en

konceptforrn. Ut-ellerdå utkast-de harallmänna,intedemyndigheten är
sådanamyndighetenuppgifter hos änandraallagångspunkten är attannars

.4.6.avsnitt 16.1vidareoffentliga seblirhandlingarifinns genastsom
upprättadellerinkommenhandlingendet ärkrävsi dagPrecis attsom

och §§.vidare 7se 6allmännaskalli denuppgifternaför att vara

Databas

hel delhandling kommerhar begreppetvidefinitiondenMed gett ensom
Även andrautanför.fallamyndigheternahosfinnsuppgifter att upp-som

utvecklat ivi haroffentlighetsprincipen. Somgivetvisomfattasgifter av
kalla dessavi valthar16.l.4.3avsnittsemotiveringen attallmännaden

typiskt förför databaser. Det äruppgiftssammanställningarövriga ensom
da-Exempelinnehåll.förhand bestämtharden intedatabas ettär att

där detförteckningarandraochdagboksbladjournaler, register,tabaser är
mängd uppgiftervissocksåkanhand.efter Detuppgifterförs in envara

olika kon-ioch hämtablandsökaskall utmeningendet är att mansom
registerutdrag.t.ex.stellationer

iuppgifterellerhandlingartilldatabasiuppgifternaanknyterOftast en
handlingarvilkauppgifterkanmyndigheten. Dethoshandlingar omvara

vissttillellerdiariumt.ex.myndigheten etttillkommit in ettharsom
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ärende t.ex. dagboksblad. Vidareett kan databasen innehålla uppgifter
upprättade handlingar t.ex. journal, där varjeom anteckningen är en

handling. Uppgifterna i databas kan också hämtade från myndig-en vara
hetens handlingar, register baserast.ex. på ärendehanteringsom en
bilregistret, folkbokföringsregistret, fastighetsregistret osv.. I stället för

leta efter enskilt ärende, kanatt fåett de efterfrågade upplysningarna iman
registret. En databas kan givetvis också innehålla uppgifter har införtssom
direkt i databasen ha någon anknytningutan att till handling.en

databasEn kan precis handling manuell eller ha elektro-som en vara
nisk form. Liksom handling kan den bestå enda uppgift.en av en

Uppgifterna i databasen skall möjliga söka elleratt sammanställa.vara
Detta innebär inte det måste finnas någonatt viss funktionertyp förav
sökning och sammanställning. Bakgrunden helt enkeltär det inteatt om
finns något hittasätt uppgifterna iatt databasen kan de inte fram förtas
insyn, varken för myndigheten själv eller för allmänheten. Några sådana
uppgiftssamlingar skall inte förekomma hos myndigheterna. Det skall inte
finnas några uppgifter faller vid sidan både handlingarsom och databa-av

och därför inte allmänna.är Alla uppgifterser finns, i den meningensom
de kan plockas fram,att omfattas givetvis i fortsättningenäven offent-av

lighetsprincipen. Däremot kan handlingar och databaser i vissa fall flyta
gränsdragningsfrågan behandlas i avsnittsamman 16.1.4.4.

Uppgifter i databaser blir i princip allmänna så fort de har fått sådan
konkretion kan del dem,att dvs. såta fort de harman antecknats,av regist-

införts Detsammarerats, gäller i dag beträffande diarier,osv. journaler och
andra sådana register se 7 § typiska databaser.är I stället försom gåatt

rekvisitetvägen över upprättad blir uppgifterna omedelbart allmänna.
vissaI fall kan uppgifter förs in i myndighetst.ex. registersom en

komma utifrån i vissa fall kan uppdateringen registret till och med skeav-
automatiskt det handlar då uppgifter i handling eftersom inne-om en-
hållet har bestämts den in uppgifterna. Hur skallav dåsom pågav man se
uppgifterna finns de i handling eller i databas Fråganen i förstaären-
hand teoretiskt slag. Så fort uppgifterna hamnarav i registret de all-är

Å andramänna. sidan följer det myndighetens skyldighet enligt kap.15av
1 och 2 sekretesslagen det inkommeratt till myndigheten skallsom re-
gistreras. Den skyldigheten träffar enstakaäven uppgifter inkommer.som
Myndigheten därförär skyldig bevara uppgifternaatt i denäven form de
hade de kom innär till anteckningarmyndigheten alla degörasamt om
uppgifterna framgår bestämmelserna i sekretesslagen.som av Naturligtvis

det ingetär hindrar detta skeratt automatiskt t.ex.som det antecknasatt



Tryckfiihetsfdrordningen 609Författningskommentarer:1997: 39SOU

harAllmänheteninkommit.de harochkommer näruppgifternafrån vem
utgjordesuppgifterna närhandlingdendelalltså avrättäven att ta somav

myndighetens da-ingår idärefteruppgifternain.kom Mengång närde en
den.sammanställningarfåocksåallmänheten rätt atttabas har ur

hjälpmedelTekniska

krävsallmännaskalleller databashandlingiuppgifternaFör varaatt en
hjälp denmeduppfattbarakandeanförts görastidigare attdet avsom —-

uppgifter orsakar ifördaManuellthar.självmyndighetenutrustning som
skall be-hurvålla tvekaniblandkandet t.ex.problemprincip inga man
språkskriven änhandling annatär ettinkommenhandla somen

svenska.
in-förfara medskallfrågan hurtagitharIT-utredningen manupp

myndig-mottagandedenuppfattaskanintehandlingarkommande avsom
kunskap förhjälpmedel ellertekniskasaknardärgrundpåheten att manav

uppfatta.485 Utred-möjligaellerläsbarauppgifterna attgöra annarsatt
elektro-principallmänskalldetföreslagit attharningen att ensom enses

sådant formatskall hamyndighettillsänds etthandlingnisk ensom
tekniska hjälp-med hjälphanterasenkelt kan mottagarensdenatt avm.m.

uppfatta,inte kanmyndighetenformatihandlingenSkickasmedel. ett som
påavseendefå lämnasutredningenenligt utanhandlingenbör samma--

skrift.ofullständigsätt gravtsom en
generellt för vadgällavår mening kunnaenligtbörSamma synsätt som

med hjälpsjälvmyndigheteninteoffentlighetsprincipen. Omomfattas av
inte hellerbör deuppgifternauppfattakanutrustningtekniskasin om-av

förutsättningdessutominsynsrätt. Det attallmänhetens ärfattas enav
skallsekretessprövningföruppgifternauppfattakan attmyndigheten en

vidtas.kunna

485 70-72.1996:40sou s.
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2§ 3§

Rätten del allmännaatt Rätten deltaga allmännaatt uppgif-av ta av
handlingar får begränsas endast fair begränsas endast detter ärom

det påkallat med hänsynär till påkallat med hänsyn tillom
rikets säkerhet eller dess förhållande till eller mellanfolkligstatannan
organisation,

2 rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik,
myndighets verksamhet för inspektion, kontroll eller tillsyn,annan
intresset förebygga eller beivra brott,att
det allmännas5 ekonomiska intresse,

6 skyddet för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden,
intresset7 bevara djur- elleratt växtart..

Begränsning rätten del Begränsningaratt taga rätten delav att taav
allmänna handlingar skall allmännaangi- uppgifter skallav av anges

i bestämmelse i i bestämmelsersär- i särskildnogavas en noga en
skild lag eller, så i visst fall lag eller, det lämpligare iom ärom ett
befinnes lämpligare, i lag visst fall, i lag till vilkenannan en annan
vartill den särskilda lagen hänvisar. den särskilda lagen hänvisar. Efter
Efter bemyndigande i sådan be- bemyndigande i sådan be-en
stämmelse får dock regeringen stämmelse får dock regeringenge- ge-

förordning meddela förordningnärmare meddelanom närmarenom
föreskrifter bestämmelsens till- föreskrifter bestämmelsens till-om om
lämplighet. lämplighet.

hinderUtan andra stycket får Utan hinder andra stycket fårav av
i bestämmelse där riks- i bestämmelse därsom avses en som avses
dagen eller regeringen tilläggas be- riksdagen eller regeringen be-ges
fogenhet efter omständigheterna fogenhetatt efter omständigheternaatt
medgiva viss handling lämnasatt medge viss uppgift lämnasatt ut.en
ut.

Förslaget till lydelse bestämmelsen föranlettär den begrepps-ny av av nya
och inteär innebäraapparaten ämnat någon saklig förändring.att
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4§

självmyndighetsOm rätt atten
sammanställaellereftersöka

enskildastillhänsynuppgifter av
begrän-harpersonliga integritet
författ-lag ellersats annangenom

begränsningendengällerning,
all-vill delför den taäven avsom

uppgifter.männa

till enskil-hänsynsökbegränsningardeinnebärBestämmelsen att som av
för all-gällermyndighetenför äveninförtsharintegritetpersonligadas

motiveringen avsnittallmännai denkommenteratsharRegelnmänheten.
17.4.

visekretessregeln hartillanslutningibestämmelsenplaceraGenom att
offentlighetsprincipen.inskränkning ifrågadetmarkera ärvelat att om en

myndighetenfinns hosför sigi ochuppgifterhandlarDet mensomom
ändå inteåstadkommamöjligtteknisktkanskedet attäratttrotssom -—

mycket välUppgifterna kanoffentlighetsinsyn.förframfår sökas vara
begränsats.harefter demsökamöjligheternadetoffentliga är att sommen

och all-myndighetlikställighetsprincipenuttryck förBestämmelsen ger -
myndighetenstilltillgångengällerdetlikställdaskall närmänhet vara

uppgifter.
begränsningsregel sär-kan utgörasäven ettgällandeEnligt rätt aven

imen..2 Detgällande 3 § 2 ärpå laggrundar sig st.beslutskilt som
förslagetEnligtbeslut.sådanafattarDatainspektionenhandförsta som

krävs författ-detbeslut,sådantmedemellertid intedet utanräcker ett
viktigtuppgifter. Detallmänna ärtillgången tillbegränsaförningsstöd att

allmänhetenförbehovetintegritetsintressena attävenbarainte attutanatt
i den all-tillåts Som nämntsuppgiftertill allmänna vägafå tillgång tungt.

precise-begränsningsreglemaangeläget ärdetmotiveringen är attmänna
rade.
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4§ 5§

eller meddelandeBrev uppgiftEn brev ellerärannat i ett annatsom
ställt personligen till den inne- meddelande ställt personli-ärsom som
har befattning vid myndighet till den innehar befatt-anses gen som en

allmän handling, hand- ning vid myndighetsom om en anses som
lingen gäller ärende eller allmän, uppgiften gällerannan ettom
fråga påankommer myndighe- ärende eller frågasom annanen som an-

och avsedd för kommer påär myndigheten ochten mottagaren inte är
innehavareendast avsedd for endastmottagarensom av annan som

ställning. innehavare ställning.av annan

tillFörslaget lydelse bestämmelsen föranlett den begrepps-ärny av av nya
och inte innebära någon sakligär ämnat förändring.apparaten att

5§ 6§

Med myndighet likställas i detta Med myndighet likställs i detta
kapitel riksdagen, kyrkomötet och kapitel riksdagen, kyrkomötet och
beslutande kommunal församling. beslutande kommunal församling.

innebärFörslaget endast viss modernisering texten.en av

6§ 7§

Handling inkommen till handlingEn inkommen tillanses anses en
myndighet, den har anlänt tillnär myndighet, den har anlänt tillnär
myndigheten eller kommit behörig myndigheten eller kommit behörig
befattningshavare till handa. fråga befattningshavare till handa.

§upptagning 3iom som avses
första stycket gäller stället deni att

inkommen till myndighet näranses
har den tillgänglig förgjortannan

myndigheten på sätt angives isom
§ andra3 stycket.
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anbud ellerTävlingsskrift,elleranbudTävlingsskrift,
enligtsådan handlingenligthandlingsådan somannansomannan

avlämnas itillkännagivande skalliskall avlämnastillkännagivande
inkom-omslagförseglatin- inteomslagförseglat ansesanses
hartidpunkt be-före denhartidpunktdenförekommen sommensom

öppnandet.föröppnandet.för stämtsbestämts
Åtgärd vidtagernågon en-som

bearbetningtekniskleadast isom
handling,teknisk lagringeller av

tillhandahållit,harmyndighetsom
handlingtillledaskall attanses

myndigheten.till deninkommenär

harkrävs det den anläntinkommenskallhandling attFör att varaansesen
såledesräcker inteelektroniska förvar. Detfysiska ellermyndighetenstill

nå viaoch möjlig Närför myndighetentillgänglig nät.den att t.ex.äratt
något sådaninte Eninnebär dettatraditionella handlingar nytt.det gäller

för myndigheten harmyndigheten barahosallmänintehandling attanses
domstolspraxis finnsefter begäran. Denfå handlingenmöjlighet att somen

fortfarande giltighet.därförinkommandekravetkring äger
lagrade uppgifterelektronisktbärarefysiskagällerVad t.ex.av

myndigheten det ingentillcd-romskivor lämnas ärellerdisketter som
handlingar. lämnastraditionella De sättprincipiell skillnad mot samma

material kanske intesådantsakmyndigheten. Dettillin är atten annan
tekniskdärför den saknarmyndigheten rättläsasalltid kan utrust-attav

allmänt, §.huvud inte 2materialetDåning. över taget vara seanses
handlingar lämnasvålla problemhand kanfall i första är närDe som

Så långt det möjligtkommunikation.elektroniskalltså äröver nät, genom
till de traditionellaknyterhär applicerabör synsättäven ett ansomman

handlingarskall kunnamyndighetenförutsättning förfallen. En emottaatt
funktioner för detta;harkommunikationelektronisk är att mangenom
brevlåda ellerelektronisk0rd hamåste med andramyndigheten annanen

eller mindrekanarkiv. Myndighetenelektroniskaingång till sitt enmer av
sådana ofta följer med ieftersomförfunktionerha fleraslump e-post,

säkert allaintekontorssystem.i färdiga Detprogrampaket t.ex. är att
Myndigheten kan-myndigheten aktiva.tillelektroniska adressersådana är

egentligen densammabrevlådor. Situationentömmer alla sinaske inte är
påoch läggermyndighetens lokalergår in i ett papperen personsom om
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Ärhylla helst. handlingen inkommen Det beror på någonen var som om
hittar den. Skall myndigheten kunna hålla ordning på sin inkommande
elektroniska måste myndigheten ha rutiner för detta,post officiellt.ex. en
e-postadress.486 Använder ingivare andra för nå myndighetenvägar bliratt
det eller mindre slump handlingen blir allmän eller inte detmer en om
beror nämligen på någon råkar hitta den.om

För handling har elektronisk formatt skall allmän krävsen som vara
det myndigheten med hjälp sin tekniskaatt utrustning kan den läs-göraav
bar se avsnitt 16.l.4.2. någonOm lämnar in handling har elek-en som
tronisk form till myndigheten oavsett det sker på fysisk databärareom en

diskett eller via nät och myndighetent.ex. inte kan få fram denen är- -
den inte allmän. berorDetta då inte på den inte skulleatt in-anses vara
kommen, redan på den inteutan handlingatt se 2 §.anses vara en

I övrigt gäller beträffande elektroniskasynsätt handlingarsamma som
för traditionella. Det krävs inte den elektroniska handlingenatt har diarie-
forts för den skall Åomfattas allmänhetensatt insynsrätt. andra sidanav
måste den ha varit föremål för sekretessprövning före utlämnandet.

Liksom det gällernär traditionella handlingar kan handlingen också
inkommen den har kommit behörig befattningshavare till handa.vara om

På hanterarsätt tjänstebrev har skickatsett hem tillsamma som man som
befattningshavare vid myndigheten skall betrakta sådana breven man som

har skickats till tjänstemannens privata e-postadress.
Bestämmelsen i tredje stycket gällande lydelse har flyttats till 1 1

7§ 8§

Handling upprättad hos handlingEn upprättad hosanses anses en
myndighet, den har expedierats.när myndighet, den har expedierats.när
Handling har expedierats Handling harinte expedieratssom som

upprättad det ärendenär till upprättad detanses när ärende tillanses
vilket den hänför sig har slutbe- vilket den hänför sig har slutbe-
handlats hos myndigheten eller, handlats myndigheten eller,om av om
handlingen hänför sig till visst handlingen hänför siginte till ett
ärende, den har justeratsnär visst ärende, den har justeratsnärav av
myndigheten eller på myndighetensätt eller påannat sättannat
fárdigställts. färdigställts.

486 sou 1996:40 63.s.



Tryckfrihetsförordningen 615örfattningskommentarer:F39SOU 1997:

frångäller vadundantagFöljandeiföreskrivesvadförställetI som
stycket.i förstaföreskrivshandlinggällerstycketförsta att som

upprättad,anses
sådantjournaldiarium, samt

förteckningellerregister annan
hand-fortlöpande,föres närsom

förfärdigställtsharlingen an-
införing,ellerteckning

andra beslut,ochenligtbeslut, Domarochdom annat somsom.
föreskrift skall avkunnasenligtskallföreskrivetvad därom är

protokollexpedieras,ellerexpedieras,elleravkunnas samtsamt
handlingar i vad deoch andrahandling iprotokoll och annan

till sådana beslut,hänför sigtill sådanthänför sigvad den
beslutetupprättadeharbeslutet närbeslut, när av- anses

eller expedierats.avkunnatsharexpedierats,ellerkunnats
och därmedprotokollprotokoll och .Andramyndighets.annat

anteckningarjämförligaanteckningar,jämförligadärmed anses
harhandlingenupprättade,har justeratshandlingen närnär av

myndigheten ellerpå justeratsellermyndigheten sättannat av
på dockfárdigställtsprotokolldock sätt,färdigställts, annat

protokoll hos riksdagenskyrkomötetsellerhos riksdagens inte
kyrkomötets utskott, riks-eller kom- ellerriksdagensutskott,

revisorereller kommunseller statliga dagensrevisorermuns
kommittéer ellereller statligakommunaleller hoskommittéer

kommunal myndighet ihosärende dennaimyndighet som
denna endast bere-avgörande. ärendebereder tillendast som

avgörande.der till

motiveringen sei den allmännaupprättad finns kommenteratRekvisitet
16.4.avsnitt

på upprättadenågot vad gällerinteVårt förslag innebär nytt synen
elek-handlingsbegreppet. Endefinitionendenhandlingar, utöver avnya

expedierats, dvs.den harockså upprättadtronisk handling näranses
via läggsupprättad denf°ar ocksånågon. nättill Denskickats utomanses

andra.blir tillgänglig fördenpå sådant sätt attett
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Undantagen under punkterna och i förslagetl 2 desammaär tidi-som
Uppgifter i diarier faller vid sidan handlingsbe-gare. osv. numera av

och undantagsbestämmelsen här behövs integreppet, längre se 2 §.

8§ 9§

ingårHar i eller knutetär Har ingår i ellerorgan ettsom ärorgan som
till verk eller liknande myndig- knutet tillett verk eller liknandeett en
hetsorganisation överlämnat hand- myndighetsorganisation överlämnat
ling till inom handling tillannat inomorgan ett annatsamma en organ
myndighetsorganisation eller fram- myndighetsorganisationsamma
ställt handling för sådant överläm- eller framställt handling för etten
nande, skall handlingen sådant överlämnande, skall hand-anses

därigenom inkommen eller lingen inte därigenomsom anses som
upprättad i fall då inkommenänannat eller upprättad iorganen annat
uppträda självständiga i för- fall dåän uppträdersom organen som
hållande till varandra. självständiga i förhållande till var-

andra.

Förslaget till lydelse bestämmelsen innebär endast viss modemi-ny av en
sering texten.av

9§ 10§

myndighetHos tillkommen Uppgifterminnes- har antecknats ellersom
anteckning har expedierats införts endast för ärendes före-som ett
skall heller efter den tidpunkt då dragning eller beredning inteär
den enligt §7 allmännaär deatt har tillförtinteanse som upp- om
rättad allmän handling ärendet något sak. Inte hellerianses som
hos myndigheten, den icke uppgifter utkast eller konceptitages tillom

hand för arkivering. Med myndighets beslut eller skrivelseom en
minnesanteckning förstås eller uppgifter någoni där-prome- annan

och uppteckningmoria eller med jämställd handling all-annan är
har kommit tillupptagning männa.som en-

fördast ärendes föredragning eller
beredning, dock till den del den
har tillfört ärendet sakuppgzfi‘.
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harUppgiftertill tagitskonceptellerUtkast omsommyn-
eller före-arkiveringhand förocheller skrivelsebeslutdighets som

harhandlingarhandling kommerjämställddärmed i som ex-annan
alltid allmänna.dockpedieratsexpedieratshar äranses somsom

ickesåvida denhandling,allmän
arkivering.hand förtages om

viktigaste undan-kansketidigare deinnehåller precisBestämmelsen som
så-meningeni förstatill insyn. Regelnfrån allmänhetens rätttagen avser

lydelsen iminnesanteckning. Denbetecknades ärtidigaredant nyasom
inteoch denbegreppsapparaten,denföranledd är äm-handförsta nyaav

direkt påsikteBestämmelsennågra sakliga nyheter.medföranad taratt
handlingar kan före-uppgifter ibaradet inteuppgifter, eftersom är som

Även register ellereller beredning.föredragningärendesinförkomma ett
olika slag ellerberäkningarföranvändaskan göradatorprogram attt.ex. av

uppgiftssamman-andraellerVarken datorprogramstatistik.framställa
i beredningsarbetetför användastillkommit enbartharställningar attsom

allmänna.är
tillförallmänna deblir de dockgällandeenligtPrecis rätt omsom

har expedierats elleruppgifternahandling mednågot i sak. Omärendet en
framgår denallmänna.uppgifterna liksom tidigare Detblirarkiverats av

bestämmelsens andra stycke.föreslagna
heller allmänna. Utanprecis inteeller konceptUtkast är som nu- -

0rd- ochuppgifter fors in i myndighetensallaskulleundantaget t.ex.som
omedelbart. inte meningen.allmänna Dettextbehandlingssystem ärvara

inte allmänna. godtill skrivelser, beslut EnutkastPreliminära ärm.m.
hålls åtskilda från hand-utkast och konceptkännetecknasordning attav

Ännu torde det vanligtoch därmed allmänna.upprättadelingar är varasom
manuellt under-myndigheterna kräverhoshandlingarde upprättasatt som

textbehand-myndighetens 0rd- ochså uppgifter itecknande. fall har allaI
handlingen inteeftersomutkast eller koncept,karaktär ärlingsprogram av

undertecknandetmanuellaunderskriften. detOm ersättskomplett utan av
har fått sin slut-bör de handlingareller liknande,digitala signaturer som

i särskilda s.k. biblio-sådant förfarande läggasutformningliga ettgenom
Uppgifter i databaser har inte utkast-för allmänheten.de kan visastek där

omedelbart allmänna.de blirkaraktär -
de allmänna.expedieras eller arkiveras blirkonceptutkast ellerOm
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Våra förslag beträffande arkivlagen innebär bl.a. allmänna uppgifteratt
tillhöraskall arkivet så fort de blir allmänna. det gällerNär justanses

uppgifter i minnesanteckningar, utkast eller koncept emellertid inteavgörs
frågan de allmänna förrän myndigheten ställningär till de skalltarom om
arkiveras. dess de såledesInnan inte allmänna ochär omfattas inte heller

arkivreglema.av

10 § 11§

Handling förvaras hos Uppgifter finns myndighetsisom myn- som en
dighet endast led i teknisk be- förvar endast led i tek-som ettsom en
arbetning eller teknisk lagring för nisk bearbetning eller teknisk lag-

räkning allmän ring for räkning all-inteärannans anses som annans
handling hos den myndigheten. hos den myndigheten.männa Upp-

gifterna blir hellerinte att anse som
allmänna hos den myndighet som
har tillhandahållit dem endast på
grund de samband medi ellerattav
efter åtgärden återlämnas till den
myndigheten.

Bestämmelsen gällande 6§ tredje stycket ochmotsvarar 10 Den nya
lydelsen innebär enbart redaktionell samordning dessa.en av

11§ 12§

Som allmän handling Sådana uppgifter allmännainteäranses
ingårsom

brev, telegram eller sådan brev, telegram eller någonannan
handling har inlämnats till sådan handling harsom annan som
eller hos myndighet inlämnatsupprättats till eller upprättats
endast för befordran medde- hos myndighet endast för be-av en
lande, fordran meddelande,av
meddelande eller2. handling meddelande eller någonannan annan

har inlämnats till eller handling har inlämnats tillsom upp- som
hos myndighet endast för ellerrättats hos myndig-upprättats en

offentliggörande i periodisk het endast för offentliggörande i
skrift utgives periodisk skriftsom genom myn- utgesen som
digheten, myndigheten,genom
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bildupp- tryckta skrifter, ljud- ellerskrift, ljud- ellertryckt
handling bildupptagningar andraellertagning samtannan

handlingar och databaserbibliotek elleringår i som somsom
ingårallmänt i bibliotek,från enskild har tillförts

förvaringuteslutande förarkiv
forsknings- ochvård elleroch

studieändamål eller privata brev,
skrifter eller upptagningar som

överlämnats tillhaeljest myn-
för ändamåluteslutandedighet

angivits,som nu
innehållet handlingar och databaseriupptagning somav ..

från enskild har tillförtshandling iavses om upp- en ensom
hos myndig- myndighet uteslutande för för-förvarastagningen

den vårdursprungliga hand- varing och eller forsk-het där
nings- och studieändamålskulle ellerlingen attvara anse

brev, skrifterprivata ellerallmän.som upp-
gifter har överläm-som annars

till myndighet uteslu-nats en
för sådant ändamål.tande ett

förstaföreskrivs stycket 3Det isom
ingår bibliotekhandling isomom

på förtillämpas upptagninginte
databehandling sådantautomatisk i

tillgångmyndighet harregister som
avtal med myndig-till enligt annan

het.

och uppgiftssamman-Bestämmelserna under punkterna gäller enbart1 2
har handlingskaraktär dvs. utställaren bestämtställningar inne-ettsom av

håll. lydelsen dessa innebär inga sakliga nyheter.Den nya av
Biblioteksregeln enligt förslaget i punkten omfattar däremot både3

handlingar och andra databaser. Regeln har gjorts teknikneutral,typer av
någonoch därför behövs inte längre särskild bestämmelse för material som

har elektronisk form.
skrifter omfattas elektroniskttraditionella material biblio-Förutom av
eller påtekskaraktär, böcker praxissamlingar cd-rom eller elektronisktt.ex.
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finns i myndighetens elektroniskamaterial arkiv. börDet inte hellersom
det gäller biblioteksmaterial ha någon betydelse vilken form materialetnär

har för bedömningen det allmänt eller inte. Om osäker påär ärav om man
visst elektroniskt material skall bedömas,hur bör fråga sig hur detman

skulle ha betraktats det i stället hade haft tryckt form och funnits iom
myndighetens bokhylla.

Undantagsbestämmelsen i andra stycket fyller inte längre någon funk-
tillgänglighetsprincipention eftersom har tagits bort. Om myndighet haren

avtalat med myndighet eller någon få söka elleratten annan annan om
uppgifter elektroniskt, innebärhämta inte detta alla uppgifter där-att som

nåblir möjliga blir allmännamed hos den andra myndigheten.ävenatt
myndigheten skyldig bistå allmänhetenDäremot med hämta så-är att att

uppgifter andradana hos myndigheter, det kan ske med enkelom en ar-
förslagetbetsinsats. Se till lydelse kap.15 § sekretesslagen.4 3 st.ny av

uppgifterDe hämtas och tillförs de uppgiftssamlingar tillhörsom som
myndigheten blir naturligtvis allmänna hos den myndigheten.även

13§

begär fåDen del all-att tasom av
uppgifter skallmänna precisera sin

begäran så det möjligt finnaäratt att
den handling där uppgifterna ingår
eller utföra den sökning eller
sammanställning krävssom annars
för uppgifterna skall kunnaatt tas
fram.

Preciserad begäran

föreslagna bestämmelsen innebärDen gällande lagfásts. praktikenIrättatt
krävs det den begär få allmän handling kan precisera sinatt att utsom en

så myndighetenbegäran med enkel arbetsinsats kan hitta handlingen.att en
kan naturligtvisbegäran ocksåEn samling handlingaravse en av som

myndigheten har, akter eller domböcker, eller flera hand-t.ex. separata
begäran skalllingar. Kravet preciserad kan få ökad bety-att antasen vara

elektronisk miljö.delse i blirDet omöjligt söka efter uppgif-nästan atten
på måfå. begär uppgifterDen handling har elektroniskter som ur en som
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måste så mycket ledning myndigheten med hjälpform sina dator-attge av
hitta handlingen.kanprogram
begär uppgifter databaser kan typiskt efter tvåDen sett uteursom vara

villsaker. det fallet den sökande se.hela databasen diariet,skilda I ena
registret osv. eller delar den. handlar fall där den enskildeDet inte iav om

hand letar efter uppgifter han i förvägförsta känner till förekomstensom
vill helt enkelt efterhan det har kommit in någotutan t.ex.se omav,

någon skrivelse Sådanaärende eller intresse. databaserär harsom av som
syfte hållatill huvudsakligt ordning handlingar, inkommandeatt t.ex.

innehållahandlingar, bör i regel inte uppgifter kan bli föremål för sek-som
jämför kap. sekretesslagen§ 215 2 uppgifterretess st. attsom anger som

föremål för sekretess skall särskiljas såkan bli registret kanatt resten av
lämnas dessa fall räcker det givetvis sökandenut. I begär få denatt att se
specifika någon ytterligare preciseringdatabasen, behövs inte. Detta gäller
både och elektroniskt fördaför manuella databaser.

fallet vill sökanden hadet andra viss konstellationI uppgifteren av
Manuellt fördaregister. databaser har i regel begränsadt.ex. ettur en om-

därför oftastfattning och kan lämnas så de på efterut ut papperetsom ser
sekretessprövning, ochsedvanlig den enskilde får söka själv, it.ex. ett

dagboksblad. det gällerNär manuellt förda databaser sökverktygen of-är
rudimentära. bestårmycket De ofta i uppgifterna har ordnats eftertast att

kriterium, datumvisst eller efternamn. Några egentligat.ex.ett samman-
ställningsmöjligheter kan inte fårheller tala Uppgifterna sökasman om. en

och antecknas.och en
Uppgifter i elektroniskt förda oftadatabaser kan sökas och samman-

ställas mycket effektivt. Begränsningen ligger i datorprogrammet. Här är
det inte säkert myndigheten kan lämna hela databasen för fri sökning.att ut
Varje utlämnande princip föregås sekretessprövningskall i fråganav en

preliminära sekretessbedömningar har diskuterats i den allmänna moti-om
veringen avsnitt bara i sådana fall18.9. där kanDet säker påär man vara

några Sekretessregler inte tillämpliga hela databasen kan lämnasäratt som
för fri sökning; gäller detta myndigheters diarier.nämntsut t.ex.som ovan

fall får den sökande heltI enkelt den uppgiftssammanställ-annat ange
ning önskas. kan inte begära allmänheten skallMan kunnaattsom ange
den exakta sökvägen det blir till myndigheten avgörautan attupp om
sammanställningen kan göras.
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14§12§

någon begär fåfår lämnas Om delhandlingAllmän ut att tasom av
genast så allmänna uppgifter får lämnaspå ellerbegäranskall som

på stället skall myndigheten ellermöjligtdet är utan ut, genast,snart
tillhandahållas den, så det möjligt, avgiftavgift ärsnart utansom

så hand- på ställetdel därav,önskar atttaga
tillhandahållaavlyssnas eller den handling därkan läsas,lingen

ingår såHandling får uppgifterna denuppfattas. kansätt attannat
eller läsas, avlyssnas eller uppfattasavbildasskrivasäven tagasav,

ljudöverföring. på elleranspråk för Kani sätt,annat
tillhandahållas fram de begärdahandling uppgiutan att ta erna

icke får läm- databas, detdel därav kan skesådan som ur en om
med användning deskall den i övriga delar tekniskaröjes,ut avnas

tillgänglig för sökanden i hjälpmedel myndighetengöras av- som
kopia. har ellerskrift eller nämn-utanannars

värda kostnader.

Handlingar och uppgifter till-som
handahålls på stället får skri-även

avbildas eller i anspråktasvas av,
för ljudöverföring. handlingKan en

tillhandahållas uppgif-inte utan att
får lämnas skallinte rojs,utter som

handlingen i övriga delar till-göras
gänglig för sökanden i utskrift eller
kopia. Motsvarande gäller om
uppgifter databaser.ur

Myndighet icke skyldig myndighet skyldigEnär är inteatt att
tillhandahålla handling på stället, tillhandahålla handling på ställeten

fråga fram uppgifterbetydande hinder I eller data-möter. ta ur enom
det§ bas, betydande hin-3upptagning i möteromsom avsesom

första föreligger heller der.stycket
skyldighet, sökandensådan om

beaktansvärd olägenhet kanutan
hosdel upptagningen när-taga av

myndighet.belägen
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tvåOffentlighetsprincipen erbjuder för den vill del all-vägar tasom av
på stället, gratis. Bestämmelsenuppgifter, den finnsärmänna enavarav

motiveringen, avsnittkommenterad i den allmänna 18.5.se

handahål landetl lTi

tillhandahållande uppgifter har delats i tvåBestämmelsen av uppom mo-
förekommauppgifter enligt den begreppsapparaten kaneftersomment nya

sammanställningar; handlingar och databaser. Precistvåi typer somav
uppgifterna skall tillhandahållasdet myndighetentidigare avgörär som om

på krav har uppställt i gällandepå eller skärm. Det praxissom manpapper
skall kunna fram med rutinbetonade åtgärderpå handling behövstasatt en

det gäller de uppgiftssammanställningar vi harlängre kallatinte när som
alltid fram begäran,Handlingar skall dethandlingar. ärtas oavsett om

svårt det finns dock undantag det betydande hinder,enkelt eller möterom
nedan.se
Beträffande andra uppgiftssammanställningar uppgifter i databaser

kvalificerade krav på sammanställningar frånförekommakan det all-mer
gäller i uteslutande sådana har elektroniskmänheten; detta stort sett som

i första framform. Myndigheten hand skyldig och deär att ta presentera
den kan med hjälp sin tekniskasammanställningar utrustning,görasom av

myndighetentillgängliga datorprogram Därutöver skyldigmed är attosv.
sammanställningar kan åstadkommas nämnvärda kostna-degöra utansom

åtgärder myndigheten måste vidta för fram sådanader. De att taextra som
den normalt inte kan alltidsammanställningar i kost-gör, översättassom
kostnader i form den ordinarienader. kan ofta personalensDet vara av ar-
eller insatser specialutbildadebetstid i äromsatt pengar, av personer som

ocksåoch kan Kostnaderna kan hänföra sig till inköpt.ex. programmera.
gårkompletterande för myndighetensVar skyl-gränsenav programvara.

digheter har kommenterats ytterligare i den allmänna motiveringen, avsnitt
myndigheten inte räkna med kostnaden förkan den tid det17.4. Däremot

sekretessbedömningar uppgiftskonstellationer.göratar att av nya
gårmyndigheten på begäran sammanställningarOm gör utöversom

vad inom nämnvärda kostnader, handlar det- precis i dagsom ryms som -
förädladeinte enligt kap. utlämnande uppgifter.2 TFuttag utan om avom

sådant kan myndigheten givetvis betalt i fortsättningen.För äventa
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Allmänhetens skrivarätt att av m.m.

förändringar har föreslagits det gällerInga allmänhetensnär skrivarätt att
avbilda eller spela allmänna uppgifter.avav,

Hinder på grund sekretessav

handling inte lämnas i sin helhetKan därför det finns sekretessbe-ut atten
uppgifter i den, skalllagda den precis enligt gällande tillhan-rättsom- -

dahållas i övriga delar. manuell handlingEn kan då aldrig visas i original
de sekretessbelagdaeftersom uppgifterna måste döljas. detNär gäller ma-

handlingar torde detnuella vanligaste originalhandlingen kopierasattvara
de sekretessbelagda uppgifternasedan har täckts Man kanöver. givetvis

påförfara med handlingar har elektronisktsätt form dvs.samma som -
först skriva dem på sedan täcka och kopiera.över Beträffandeut papper,
elektroniska handlingar kan alternativt utesluta uppgifterna redan iman
utskriften. viktigtDet det ändå framgår uppgifternaär finns där,att att men

de inte lämnas på grund sekretessen. Motsvarande gäller föratt data-ut av
baser, manuella respektive elektroniska. det gällerNär uppgifter harsom-
elektronisk form finns det särskilt krav på myndigheten hålla uppgif-ett att

sekretessbelagda åtskildaär från sådana offentligater seärsom som
sekretesslagen.kap. 9 §15

Möjligheten få delar handling i form avskriftatt ut tordeav en av en
inte längre fylla någon praktisk funktion och har därför inte tagits med i
lagen. kan emellertid inteDet helt uteslutas utlämnande kan ske iatt även
den formen i vissa speciella fall.

Betydande hinder m.m.

förändring avseddIngen det gällerär myndigheternasnär möjligheter att
utlämnandeneka handling med hänvisning tillett det föreliggerattav en

betydande hinder. Om myndigheten kan fram begärda uppgifter medta
de tekniskahjälp hjälpmedel den har den i princip skyldigär göraav att

det, det i och för sig föräven med sig kostnader för myndighetenom
förstajämför stycket. Skulle det emellertid uppstå mycket kostna-stora

därförder, delar verksamheten vid myndigheten måstet.ex. att ståstora av
medan uppgifternastill fram, får det föreligga sådana betydandetas anses

myndighetenhinder inte skyldig tillmötesgå begäran.är Någonstansatt att
alltså förgår det vad myndighetengräns även skyldig utföra medär atten

faktiskthjälpmedel har.de man
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framgår tillSom kommentaren § behövs inte längre bestämmelsen2av
gällande sista meningen. myndighet hari l2 § En tekniska möjlighe-som

hämta allmänna uppgifter hos myndighet dock skyldigärter att annanen
sådanahjälpa enskild hämta uppgifter det kan ske störreattatt utanen om
framgårkostnad eller olägenhet. förslaget till kap.Detta 15 4 § tredjeav

stycket sekretesslagen.

§ 15§13

del allmänönskar begär det harDen Den även rätttaga attsom somav
fast-handling har fastställd avgift utskrift,rättäven att mot imot en

avgifi få avskrift eller kopia kopiaställd eller elektronisk form få ut
handlingen till den del den får handling eller uppgifterav en ur en

Myndighet dock databas,lämnas allt till den delär uppgif-ut.
skyldig lämna för får lämnasupptagningutatt terna ut.
automatisk databehandling i annan

utskrift. heller föreliggerform Ejän
framställa kopiaskyldighet att av

bild eller §karta, 3ritning, iannan
första stycket avsedd upptagning än

svårighethar angivits, omsom nyss
handlingenoch kan tillhan-möter

dahållas på stället.
Myndigheten dock skyl-inteär

dig framställa kopior kartor,att av
bilder eller andra lik-ritningar,

nande handlingar det möterom
svårigheter och handlingen kan
tillhandahållas på stället.

myndighetEn skyldiginteär att
tillhandahålla uppgifter elektro-i
nisk form det finns särskildom en
bestämmelse lag eller för-i annan

fattning förbjuder detta ellersom
det betydande hinder.möterom

Datorprogram behöver aldrig till-
handahållas elektronisk form.i
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få avskrzfi eller ko- begäran fåEn allmänBegäran att att ut en
någonhandling skall be- uppgift deallmän for-i angivnapia avav

skall behandlas skyndsamt.handlas skyndsamt. merna

reglerar den andra möjligheten allmänhetenBestämmelsen har fåattsom
uppgifter. karakteriserar utlämnandeallmänna Det enligt be-del somav

förstämmelsen uppgifterna inte bara den begär det,är att presenteras som
också får uppgifterna medsökanden sig i eller form.attutan en annan
heller besöka myndigheten för fåbehöver inte uppgifternaMan att utan

framställa sin begäran via telefon, fax ellerkan brev. Bestämmel-t.ex.man
kommenterats i den allmänna motiveringen, avsnitthar 18.6.sen

utlämnandeElektroniskt

avgörande skillnaden vad gäller i dag myndigheterna iDen ärmot attsom
skyldiga lämna uppgifterprincip blir i elektronisk form. Hand-ävenatt ut

uppgiftssammanställningar såledesoch andra skall lämnaslingar påut t.ex.
eller via Såsomdiskett utvecklats i den allmänna motiveringene-post.en

avsnitt 18.6.3 denna skyldighet for myndigheternase inte absolut,är utan
beroende vilka möjligheter myndighetenden faktiskt har. Dettaär av

framgår bestämmelsen i tredje stycket elektroniskt utlämnandeattav om
behöver ske det betydande hinder.inte möterom

Med elektroniskt utlämnande inte offentliggörande uppgifteravses av
tillgängligavia allmänt Myndigheten kan inteInternet. nekanät, t.ex. en
få allmänna uppgifter med hänvisningbegäran till uppgifterna finnsatt att

Åtillgängliga där. andraallmänt sidan innebär bestämmelsen inte att
myndigheterna skulle skyldiga låta allmänheten koppla sigattvara upp

någon dator hos myndigheten för kunna titta på myndighetensmot att t.ex.
presentationsterminal hemifrån. Precis tidigare krävs det uttryckligsom en

Överfrån den enskilde för allmännabegäran uppgifter skall lämnasatt ut.
huvud bör elektroniskt utlämnande så långt möjligt jämställastaget som

påmed traditionellt utlämnande papper.
den enskildes begäran skall uppgifternaDet skallär avgörasom om

på eller i elektronisk form. Situationenlämnas alltså denärut papper om-
den uppgiftervända för den enskilde på stället dånärmot presenteras —

myndigheten hur presentationen skall ske. Om myndigheten inteavgör
uppgifternalämnar i den form den enskilde har begärt, skallut som myn-

fatta överklagbartdigheten beslut. Motsvarande förfarande skall såledesett
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myndigheten beslutar huvud inte lämnatillämpas när överatt taget utsom
uppgifter.

Även bifallermyndighet i princip begäran lämnaatt utenom en om
elektronisk detta ointressant föruppgifter i form, den enskildeär ut-om

på sådant han eller hon inte kanlämnandet sker uppgif-sättett att ta emot
månfå fram dem i läsbart skick. den myndigheten kaneller I tillmö-terna

enskilds önskemål fysiskt eller logiskt format skalltesgå den göraomen
fysiskt format medlet for utlämnande,det. Med begärant.ex. attavses en

på diskett eller band, eller påfå uppgifterna via direkt hårddisk.e-post en
önskemål logiskt format kan begäran fåEtt utgörast.ex. attav enom upp-

fil i ordbehandlingsprogram fågifterna visst eller demett attsom en orga-
på det möjligt for den enskilde återanvändaniserade sätt görett attsom

den enskildedem. förutsätter har preciserat sin begäran såDetta att att
fått klart för sig i vilken form uppgifternamyndigheten har önskas. detI

framstårsammanhanget det naturligt myndigheten efter oklarattsom en
med den enskilde för fåbegäran kontakt kompletterande upplys-tar att

den enskilde inte precisera sin återstårningar. begäran för myndighe-Kan
skicka uppgifterna i det format den själv väljer.ten att som

intemyndigheten tillgodoser begäran fåOm uppgifterna iatt etten
formatvisst fysiskt eller logiskt skall situationen jämställas med att myn-

lämna uppgifterna. innebärdigheten har bl.a. myndighe-Dettavägrat ut att
i princip skall fatta överklagbart beslut se §. En grund-17ävenettten

förutsättning for uppgifter skall kunna lämnas i formelektronisk äratt ut
dem i den formenmyndigheten har se den allmänna motiveringenatt av-

kan inte krävas myndigheten skannarsnitt 18.6.2. in pappersdo-Det att
elektronisk form. Utgångspunktenkument for dem i stället, detäratt attge

sådana uppgifteruteslutande myndigheten redan har i elektroniskär som
form omfattas skyldigheten också lämna i elektronisk form.att utsom av

förutsättning kan tänkas innebära begränsning, framför alltDenna vaden
Sågäller handlingar kräver undertecknande. länge myndigheten intesom

har funktioner for digitala låsningar handlingar handlingen inteärav
inte manuell underskrift.komplett, den har har elektroniskDetom en som

form och finns i ord- och textbehandlingsprogrammet bara utkast. Omär
allmänheten begär få beslut eller dom via skulle myndig-att ett e-post,en
heten tvingas hänvisa till papperskopia handlingen. Motsvarandeatt en av
problem finns emellertid redan i dag med utlämnande via fax. Faxutskrif-

inget ovidimerad kopia. i själva verketDen inteutgör än utgörten annat en
heller någon korrekt utlämnandeform kan inte den integarantera attman~

ändå fårmanipulerad. utlämnandeformen användsAtt närmast sägasär
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mellan myndighetenpå överenskommelse och den begärbygga en som
På den enskildemotsvarande kan godta utlämnandehandlingen. sätt ett

namnteckningen Såhelt korrekt saknas. länge de elektroniskainte ärsom
utkast kan emellertid inte krävauppgifterna bara de skall beva-är attman

finnsmyndigheten i den formen ibland det till ochhos med gallrings-ras
de elektroniska uppgifterna skall plockas bort inomregler gör attsom en

tid, § förordning l986:l04 registerföringkortare 5 vid all-t.ex.se om
med hjälp automatiskdomstolar databehandling. Utlämnandemänna av

sådana uppgiftssammanställningar inte kräver undertecknande börsomav
utsträckning kunna ske elektroniskt.i större

få uppgifternaden enskilde begär i elektronisk formOm bör be-att en
månfå dem i visst format tillgodoses i den det möjligt se för-ärgäran att

till kap. 4§ sekretesslagen. Myndigheternaslaget 15 2 bör säker-st av
hetsskäl inte skyldiga använda disketter den enskildeatt t.ex.vara som
tillhandahåller.

Myndigheternas förbetalt utlämnande har behandlats i denrätt att ta
motiveringen, avsnittallmänna 18.7.

kopiorVissa

inga sakligaFörslaget innebär ändringar det gäller myndigheternasnär rätt
fall framställa kopiori vissa kartor, ritningar eller bilder.vägra Iattatt av
det bara handlingar inteprincip har digital form kan bli före-är som som

mål för kopiering man talar inte original eller kopior elektro-t.ex. om av
handlingar. Typexempel på sådana svårkopieradeniska handlingar är

Ävenritningar och bilder. andra handlingar kankartor, svåra ko-attvara
videoband som kräver tvåpiera, videoapparater eller långa EKG-t.ex.

falldessa kan allmänheten hänvisasI till del handlingenatt taremsor. av
på stället.

Förbud elektroniskt utlämnandemot

det finns bestämmelse förbjuderOm myndigheten lämnaatt uten som
uppgifter i elektronisk form inskränker detta i motsvarande mån allmänhe-

fåmöjligheter uppgifter i den formen. Sådana bestämmelser kanatt uttens
i registerförfattningar, och syftet demfinnas med precis detär närsom-
bestämmelser sökbegränsningargäller skydda enskildasattom person--

integritet. Bestämmelsenliga har kommenterats i den allmänna motive-
samband frågani medringen se avsnitt 18.6.5, detmassuttagom men
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kan naturligtvis också förekomma fall där enstaka utlämnande uppgifterav
i elektronisk form kan integritetskränkande. kan såledesDet finnasvara
bestämmelser direkt förbjuder myndigheterna lämna uppgifter iatt utsom
elektronisk form, § lagen 1990:1536 folkbokföringsregis-llt.ex.se om

särskilda bestämmelsen utlämnande datorprogramDen harter. om av
kommenterats i den allmänna motiveringen avsnittse 20.3.2.

motiveringenden allmänna har diskuterats tillämpningenI sek-även av
retessbestämmelsen i kap. l6§ sekretesslagen avsnitt7 se l8.6.5, som
innebär personuppgifter har elektronisk form skall sekretessbe-att som
läggas just för de har elektronisk form, kan de användsatt anta attom man

persondatalagen.i strid mot

hinderBetydande

myndigheten saknar möjlighetOm lämna uppgifter i elektroniskatt ut
klartform föreligger helt betydande hinder. myndigheten inteKan tillgo-

få uppgifternadose begäran i viss form för den enskildeatt atten om en
skall kunna dem, föreligger också betydande hinder.emotta

Skyndsam handläggning

på skyndsam handläggningKravet detsamma tidigare.är som

§14 §16

få del allmänBegäran begäran fåEn del all-att taga att taav av en
handling hos myndighet uppgifl skall hosgöres män dengörassom
förvarar handlingen. myndighet har uppgiften i sittsom

förvar.
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skallmyndighet denBegäran prövasBegäran prövas avav
myndighet i förstastycket.i första Omangives som angessom

får stycket. Om det finns särskilda skälföranleda det,skälsärskilda
§ får det dock föreskrivas i be-ibestämmelse 2dock i som avses en

stämmelse i § andraföreskrivas 3stycketandra pröv-att som avses
prövningen vid tillämp-be- styckettillämpningenvidningen attav

på ningen bestämmelsen skallskall ankommastämmelsen av an-
komma på myndighet.fråga hand-myndighet. I Iom en annanannan
fråga handling eller da-synnerlig betydelseling är omav en ensom
tabas synnerlig bety-säkerhet kanriketsför äräven som avgenom

endast delse för rikets säkerhet kanföreskrivasförordning ävenatt
frågan förordning föreskrivasfårmyndighetviss pröva attom genom

fårfallen endast viss myndighetde nämndautlämnande. I prövanu en
frågan utlämnande. deutlämnandebegäran Iskall om nuom ge-
nämnda fallen skall begärantill behörighänskjutasnast ommyn- en
utlämnande hänskjutas tilldighet. genast
behörig myndighet.

får påfår inte grund myndighet inte grundMyndighet Enav
någon fåfå del begär delnågon begär att attattatt taga taav av av

allmän uppgift efterforskahandling efterforskaallmän vem en vem
syfte han har han eller vilket syfte han hareller vilkethan ärär

med sin begäran i utsträck-begäran i utsträck-med sin störrestörre
behövs förbehövs för myndig- ningning änän att attsom myn-som

hinder skall kunnaskall kunna dighetenheten pröva prövaom om
handlingen läm- hinder föreliggerföreligger uppgiftenmotmot att att

lämnas ut.ut.nas

till lydelse bestämmelsen föranlett den begrepps-Förslaget ärny av av nya
någon förändring.och inte innebära sakligär ämnat attapparaten
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17§15§

någon riksdageneller ellerriksdagen Om änOm än annanrege-annan
avslårfå del regeringen begäran fåavslår begäranringen attatt taga en

allmän uppgiftallmän del ellereller lämnarhandling ut ta av enav
förbehåll,den medförbehåll, in- lämnarmedhandling utsom som

sökandensinskränkersökandensskränker rätträtt attatt yppa yppa
innehållförfoga dess eller förfogainnehåll eller eljestdess annars

fården, sökanden föra talanf°ar sökanden föra talanden, överöver
beslut beslutet. gällerDetsammabeslutet. Talan mot motmot av om

få uppgifterhos regeringen begäranstatsråd skall föras iatt uten en
avslagits. Talanbeslut form haroch talan viss motmot annanav

statsrådbeslut skall förashos domstol. hosmyndighet av
och talan beslutregeringen mot av

myndighet hos domstol.annan
omnämnda lagen den i § omnämnda lagen§ 3den i I2I

hur talanhur talan skallskall angivas närmarenärmare motanges
i förstai första beslut stycketbeslutmot som avsesavsessom

Sådan talan skall alltidSådan talan skall föras.skall föras.stycket
skyndsamt. skyndsamt.skall alltid prövasprövas

Angående föraföra talan talanAngående rätträtt att motatt mot
myndighet lyderlyder beslutmyndighetbeslut som un- av somenav

föreskri- under riksdagen särskilt före-riksdagen särskiltder ärär
skrivet.vet.

få uppgifter i elektronisk formtidigare anförts bör den begärSom attsom
skall lämnas i denöverklaga beslut uppgifterna inte for-kunna ett attom

myndighetFörfarandet bör detsamma när vägrar attvara som enmen.
uppgifter huvudlämna över taget.ut

myndighetenBestämmelsen överklagande gäller vägraräven när attom
få uppgifterna i visst fysiskt eller logiskttillgodose begäran att ettutomen

format kommentaren till §.se 15
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16§ 18§

hinder lämna markering det finnsAnteckning En hin-att ut attom om
får endast på lämnahandling der allmänallmän uppgiftgöras att ut en
omfattas be- fårhandling endast anslutning tillgöras isom av en

i § sådan uppgiflstämmelse 2 andra handling ellerisom avses en
Härvid skall tillämplig be- databas omfattasstycket. be-som av en

stämmelse stämmelse i §3 andraangivas. som avses
stycket. Härvid skall tillämplig be-
stämmelse anges.

till lydelse bestämmelsen i huvudsakFörslaget föranlett denärny av av
och inte innebära någonbegreppsapparaten saklig föränd-är ämnat attnya

Eftersom sekretessen med den begreppsapparatenring. knyts direkt tillnya
stället för handlingen detuppgiften i naturligt tala detär att attmera om

finns markering sekretess anteckning. detNär gälleränomen en
har elektronisk formuppgifter det vidare inte alls säkert sekre-är attsom
har formen anteckningtessvamingen uppgiften kanutanav en vara ur-

på kommentarenSe till kap.skiljbar 15 3 § sekretesslagen.sätt. ävenannat

17§ 19§

fårfår föreskrivas regeringen lag föreskrivaslag I regeringenI att att
beslutande kommunal försam- ellereller beslutande kommunal försam-
får besluta allmänna hand- ling fårling besluta allmänna uppgif-att att

hänför tilllingar sig myndig- hänför sig till myndig-tersom som en
hets verksamhet, vilken skall hets verksamhet, skallöver- övertassom

fårenskilt överlämnas enskilt får överlämnastas ettorgan,av av organ,
för förvaring,till det till det för förvaring,organet organetom om

behöver handlingarna i verk-detta detta behöver uppgifterna i verk-
handlingarna samheten,samheten, dessa därigenomutan att utan att

därigenom upphör all- upphör allmänna. sådantEttatt attvara vara
sådant skall i fråga skall frågaEtt i överlämnademänna. organ organ om

överlämnade handlingar jäm- uppgzfier jämställas medom en myn-
ställas med myndighet vid tillämp- dighet vid tillämpningen 13-av

§§.ningen §§.12-16 18av
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bestämmelsen föranlett den begrepps-lydelsetillFörslaget är av nyaavny
någoninnebära saklig förändring.och inteär ämnat attapparaten

20§

Grundläggande bestämmelser om
bevarande och gallring allmännaav
uppgifter och överlämnandeom av
handlingar och databaser till arkiv-
myndighet eller myndighetannan
finnsi lag.

någontidigare inte funnits upplysning i kap. arkiveringhar 2 TFDet om
förEmellertid det mycket betydelse offentlighets-handlingar. är storavav

allmänna uppgifter bevaras efter det myndigheternaprincipen även attatt
ifrån sig. Vidare det intresseärenden vad hän-har skilt är stortav somosv.

handlingar databasermed uppgifterna och överlämnas till arkiv-der när
någonandra myndigheter anledning skallmyndigheter eller övertasom av

föreslagna bestämmelsen innehåller upplysningdem. detDen atten om
bestämmelser frågor.finns särskilda reglerar dessa Bestämmelsen ärsom
informationskaraktär och innebär inga sakliga nyheter.uteslutande Denav

den allmänna motiveringen, avsnitti 22.1.2.1.har kommenterats

Övergångsbestämmelser

kraftträder i den januarilag l 1999.Denna
kap. lydelsen tillämpasBestämmelsen i 2 4 § myndighe-även närnya

eller sammanställa uppgifter begränsatssöka efterrätttens att ettgenom
andrabeslut i kap. 3 § andra stycket meningen äldre lydel-2som avses

före ikraftträdandet, dock längst till utgångenoch meddelatssen som av
september 200

Ikraftträdande m.m.

reglerna i kap. bör träda i kraft omedelbart denDe 2 TF kunna 1nya
januari det uppstår övergångsfrågor.1999 några Vissastörreutan att
handlingar enligt den gällande tillgänglighetsprincipen allmännaärsom

myndigheter vid vilka förvaras blir visserligen däref-hos andra deänäven
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formell mening kanske inte offentligai vid samtliga dessa myndigheter,ter
Äventorde i förstaproblemet hand teoretiskt slag. be-men vara av

stämmelserna elektroniskt utlämnande allmänna uppgifter börom av
direkt påkunna tillämpas befintliga uppgifter eftersom myndigheternas

i dettaskyldigheter avseende i hög grad anpassade efter deras faktiskaär
möjligheter.

Bestämmelsen i gällande § andra stycket3 andra meningen så-attom
upptagningar idana personregister inte får fram på grund nå-tassom av-

bestämmelse eller särskilt beslut inte allmänna har i huvudsakärgon er--
den föreslagna 4 Enligt denna krävs det dock begränsningensatts attav

lag eller författning.finns i räcker alltsåDet inte med sådant be-ettannan
enligt den gällandeslut datalagen 6 § får fattas Datainspektionen.som av

med detsamband skerI de bestämmelseröversyn regleraratt av som
myndigheternas personuppgifisbehandling det lämpligt sådana beslutär att

författningsbestämmelser.med Under övergångsperiod,ersätts tillsen
detta har skett, det lämpligt de gamla besluten får gälla.är att
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Regeringsformenc

nedan föreslår vikommenteras§ändring i kap. 7 RF8denFörutom som
sistnämnda ändringarnakap. §och 8 18 RF. De ärkap. §i 2 ländringar

i kap. ochtill begreppsapparat 2 TFförslagetföranleddauteslutande nyav
framgårdessa ändringarförändringar. Vilkasakliganågra ärinteinnebär

allmännai den motive-och de har kommenteratsförfattningsförslagetav
dessutom i kap.handling förekommer 12 6Ordet16.1.5.avsnittringen,

handlingsbegreppetnågon anknytning till iintehar därdetoch §§7 men
kap. TF.2

kap.8

§7

bemyndigande i lagregeringen efterkaneller 5 §hinder 3Utan genomav
föreskrifternaskatt,föreskriftermeddelaförordning änannat om avserom

följ andenågot ämnen:av
hälsa,personlig säkerhet ellerliv,skydd för

i riket,vistelseutlännings2.
andra tillgångar, tillverk-ellerutförselin- eller avav varor, av pengar

näringsverksamhet, ransonering,kommunikationer, kreditgivning,ning,
utformning byggnader,och återvinning material,återanvändning avav

åtgärder med byggnader ochtillståndsplikt i frågaelleranläggningar om
anläggningar,

miljövård,eller ochdjurskydd.jakt, fiske, natur-
allmän plats,ordningentrafik eller

.
utbildning,undervisning och

. erfarit i allmän tjänst eller undernågon harröja sådantförbud att som.
tjänsteplikt,utövande av

skydd för personlig integritet vidintegritet vidpersonligskydd för
personuppgifter.med behandlinguppgifterregistrering avav

databehand-automatiskhjälp av
ling.

meddela före-medföri första stycketBemyndigande rätt attavsessom
Riksdagen kan i lag,brott böter.rättsverkanskrifter än somavom annan
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innehåller bemyndigande med stöd första stycket, föreskriva ävenav
rättsverkan böter för överträdelse föreskriftän regeringenannan av som

meddelar med stöd bemyndigandet.av

föreslagna ändringen i förstaDen stycket punkt innebär8 regeringenatt
och Datainspektionen kan behörighet meddela föreskrifter på helaattges

områdedet omfattas den föreslagna persondatalagen, dvs.som av avseen-
förde skydd personlig integritet vid viss icke automatisk behandlingäven

personuppgifter. föreslagnaDen ändringen har berörts i avsnitt 12. 1.2.av
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Yttrandefrihetsgrundlagend

tillföranledd förslagetÄndringen uteslutandeYGL§i kap. 3 är5 av ny
saklig förändring.någon Deninteoch innebäri kap. TF2begreppsapparat

allmännai denoch har kommenteratsforfattningsförslagetframgår mo-av
avsnitt l6.1.5.tiveringen,
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Sekretesslagene

föranleder för-avsnitt 22.2motiveringen seallmännai denSom angetts
i flertalredaktionellt slagändringar ettbegreppsapparattillslaget avny
inteemellertid iändringarsekretesslagen. Dessaibestämmelser tas upp

författningsförslaget.framgår endastförfattningskommentaren utan av
bestämmelser före-sådanauteslutandeomfattarnedanKommentaren som

bestämmelser i kap. sek-samtliga 15redovisasdocksak,ändrade islås bli
retesslagen.

kap.7
16 §

personuppgift,gäller förpersonuppgift Sekretessförgäller iSekretess
utlämnandekandatala- det atti antas ettpersonregister omsom avses

uppgiften be-medföraskullekandet att1973:289, antasomgen
persondatala-strid medhandlas imedföraskulleutlämnande attatt

1998:000.automatiskanvänds föruppgiften gen
datala-medstrididatabehandling

gen.
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Sekretess för uppgift som anges
första stycket gäller också, deti om

kan utlämnande skulleantas att
medföra uppgiften används föratt
automatisk databehandling utlan-i

dettadet och medför otillbörligtatt
intrång personlig Vidi integritet.

dennatillämpning bestämmelseav
påankommer det datainspektionen

fråga utlämnande.prövaatt om
Sekretess enligt detta stycke gäller
dock uppgiften skallej, använ-om
das för automatisk databehandling
enbart har anslutiti sigstaten som

Europarådetstill konvention om
förskydd enskilda vid automatisk

behandling personuppgifter.av

föreslagnaDen ändringen i första stycket innebär sekretessbestämmel-att
samordnas med bestämmelserna i den föreslagna persondatalagen.sen

föreslås vidareDet andra stycket upphävs. den föreslagnaIatt person-
finnsdatalagen bestämmelser förutsättningarna för överföringom av per-

sonuppgifter till tredje land gäller för myndigheter.även Bestämmel-som
har berörts i avsnitt 12.11. Redan det föreslagna första stycket iserna

denna paragraf medför sekretess gäller utlämnandeatt ettom av person-
uppgifter till tredje land skulle stå i strid med de nämnda bestämmelserna i
den föreslagna persondatalagen. Andra stycket i paragrafen behövs således
inte längre.
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kap.9
6§

gäller hos Datainspek-Sekretessdatainspektio-hosgällerSekretess
tillståndi ärende ellereller till-tillstånd tionenärendei omomnen

ellerenligt lagtillsyn,ankommerenligt lag som annansomsyn,
på inspek-ankommerså- författningärendeoch iinspektionen, om

sådantoch i ärende bi-Europarå- tionen,ibistånddant omavsessom
Europarådetsiståndförskyddkonventiondets avsessomen-om
för enskildakonvention skydddatabehand-automatiskvidskilda om

databehandlingautomatiskuppgift vidförpersonuppgifter,ling avav
uppgiftpersonuppgifter, föreller eko-personligaenskilds omom

personliga eller ekono-enskildskandetförhållanden,nomiska om
detförhållanden, kannågon miskaellerenskildedenatt omantas

eller någonden enskildeskada ellernärstående liderhonom antas att
närstående lider skada ellerhonomröjs.uppgiften Har upp-ommen

uppgiften röjs. Harsekretessgällervilkengift, för om upp-en- men
gäller sekretessgift, för vilkentilllämnatsharligt vad sagts, en-nu

lämnats tillvad harjustitiekanslern, ligteller sagts,regeringen nu
gäller sekretessenJustitiekanslern,också där.sekretessengäller

också där.
uppgiftfråga allmän gälleruppgift allmän Ifråga iI omom

sjuttio år.i högsthögst sekretessensekretessen igällerhandling
år.sjuttio

föreslås två ändringar i sak.stycketförstaI
ordet lag bytsvarigenomändringenföreslagnaförsta ut motDen or--

förordning kandet iinnebärförfattningeller ävenden lag att an-annan -
BakgrundenDatainspektionen.påankommertillsyn ärvilken attsomges

uppgifter avseendeDatainspektionensbestämmelserföreslår devi att om
in i regeringenlagform skallbör haintepersondataskyddet tas en avsom

avsnitt 12.14.1.3.förordning,utfärdad se
överfö-bestämmelseninnebärändringenandra föreslagnaDen att om

Anledningen tilltagits bort.till regeringen haraktuell sekretessring nuav
nå-vårt förslag inte iparagraf enligtdennaiärendendetta är att avsessom

Då behövs inteavsnitt 12.14.2.till regeringen,överklagasfall skallgot se
till regeringen; försekretessöverföringbestämmelsenågonlängre avom

beslut föreDatainspektionenavgjortsi ärendenuppgifter genomavsom
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ikraftträdandet och överklagats till regeringen enligt den gamla 0rd-som
föreslåsningen särskild övergångsbestämmelse de äldre reglernaatten om

fortfarande skall tillämpas. Bestämmelsen överföring sekretess tillom av
Justitiekanslern har däremot behållits vi föreslår han inte längretrots att att

få överklagaskall Datainspektionens beslut enligt den föreslagna person-
eftersomdatalagen, Justitiekanslern enligt lagstiftning kan över-annan

klaga Datainspektionens beslut i ärenden i denna paragraf.som avses
bör bestämmelserDet nämnas de bestämmelseratt motsvararsom som

i denna såvittfinns paragraf, persondataskyddet, skall finnas enligtavser
artikel i EG-direktivet,28.7 avsnitt 12.14.l. Paragrafen bör således ise
fortsättningen vid behov tolkas EG-konformt.

Ändringen i andra stycket, varigenom uttrycket uppgift i allmän
handling byts allmän uppgift, bara redaktionell ochut mot är föranledd

förslagen till ändring kap.2 TF.av av
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kap.15

registrering registreringBestämmelser Bestämmelserom om
utlämnande allmänna och utlämnande allmännaoch av av

uppgifterhandlingar m.m. m.m.

handlingarbestämmelser medAllmänna Registrering av
uppgifterallmänna

1§

allmän handling har kommit in handling med allmännaNärNär en
hos myndighet uppgifter har kommit in tilltill eller ellerupprättats

registreras hosskall handlingen myndighet skallupprättatsutan en
dröjsmål, det inte uppenbart handlingen registreras dröjs-är utanom

mål,ringa betydelse för det inteden uppenbartäräratt attav om
frågamyndighetens verksamhet. den ringa betydelse förI är av myn-

handlingar, för vilkaallmänna dighetens verksamhet. frågaIom om
gäller, får docksekretess inte handlingar med allmänna uppgifter,re-

underlåtas handling- för vilka sekretessgistrering inte gäller, fårom
så ordnade det underlåtashålls dock registreringatt utanarna om

fastställas hand- hålls såsvårighet kan handlingarna ordnade attom
ellerling kommit in det svårighet kan fastställashar upprättats. utan

handling har kommit in ellerom
upprättats.

särskilda skäl föreligger fårOm regeringen föreskriva undantag från
registreringsskyldighet enligt första stycket i fråga handlingar visstom av
slag hos myndighet förekommer i betydande omfattning.som

§ finns bestämmelserI 13 om
undantag från registreringsskyldig-
heten figai vissa upptagningarom
för automatisk databehandling.

Registreringsskyldigheten har ikommenterats den allmänna motiveringen,
avsnitt 21.4.2. där får den innebördenSom begreppetnämns nya av

månhandling i viss betydelse for registreringsskyldigheten. Den de-nya
finitionen begreppet handling finns kommenterad i avsnitt 16.1.4.2.av
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iHänvisningen tredje stycket blir överflödig eftersom förslaget innebär
kan bort.§13att tas

2§

Beträffande handling registrerats enligt § skall1 registret framgåsom av
då handlingen kom indatum, eller upprättades,

diarienummer eller beteckning har åsatts handlingen,annan som
i förekommande fall från handlingen har kommit in eller tillvem vem

har expedierats,den
korthet vad handlingeni rör.

registreringVid skall dock uppgift Vid registrering skall dock uppgift
enligt första stycket eller3 enligt första4 stycket eller3 4ute- ute-
lämnas eller särskiljas det be- lämnas eller särskiljas det be-om om
hövs för registret i övriga delar hövs för registret i övriga delaratt att

kunna företes för allmänhe-skall skall kunna för allmänheten.visas
ten.

fårRegeringen beträffande visst register föreskriva Föreskriften iatt
stycket inte skall tillämpas,andra denna skulle omfatta flertaletom annars

i registret handlingar.upptagna

Hemligstämpling

3§

det hinderKan detKan hinderantas att mot ut- antas att mot ut-
lämnande uppgift allmän lämnande allmäni uppgift före-av av
handling föreligger enligt sekre- ligger enligt någon sekretessbe-
tessbestämmelse i denna lag eller stämmelse i denna lag eller annan

författning, får myndighet författning, får myndighetenannan mar-
utmärka detta särskild kera detta särskilt. sådanEngenom an- mar-

Sådanteckning. anteckning skall kering skall innehålla beteckningen
innehålla beteckningen hemlig hemlig tillämplig be-samt ange

tillämplig bestämmelse, stämmelse, dagen för markeringensamt ange
dagen för anteckningen och den och den myndighet, har låtitsom
myndighet, har låtit den. den.göra görasom
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medde- förordningförordning Har medde-Har genomgenom
fråga utläm- lats föreskrift frågaföreskrift utläm-lats attatt om om

enskild allmän hand- nande till enskild allmännande till avav upp-
synnerlig betydelse gift, synnerlig betydelseling, ärär som avsom av

fårsäkerhet, får för rikets säkerhet,för rikets prövas prövasen- en-
viss myndighet, skall hand- dast viss myndighet,dast skallavav en

sådan före- databasmed handling ellerling inne-som somavses
håller sådanaså det kan ske förses uppgifter såskrift detsnart snart

första försesanteckning enligt kan ske med markeringmed en-
Anteckningen skall inne- ligt första stycket. Markeringenstycket.

vilken myndighet innehållahålla uppgift skall uppgift vilkenom om
frågabehörig myndighet behörigär pröva är prövaatt attom somsom

utlämnande. frågan utlämnande.om

föreslagna begreppsapparaten medför sekretessmarkeringenDen attnya
hemligstämplingen inte längre knyts till den handling i vilken uppgiften

direkt till uppgiften. innebär ingen förändringförekommer Detta iutan
sak.

funktionerRedan förekommer det för hemligstämpling uppgifternu av
jämförelektronisk form JO 1987/88 och 1990/91har 195 387.s. s.som
gårfår förutsättas det utveckla teknik det möjligt förDet göratt att som

myndigheterna markera sekretessbelagda uppgifter på motsvarandeatt sätt
informationssystem medi digitala stämpel. Man kangörsom man nu en

sekretessbelagdabara utelämna uppgifter, de upplysningarinte utan som
bestämmelsen skall finnas i sekretessmarkeringen måsteenligt med.vara
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Myndigheternas serviceskyldighet

§4

på myndighet skall,Myndighet skall begäran vadEn utöverav en- som
uppgift följer kap.allmän 2 och §§ tryck-skild lämna 14 15ur av
förvaras hos frihetsförordningen, på begäranhandling myn-som av

måni den hinder inte enskild lämna allmännadigheten uppgifter
på grund bestämmelse handlingar och databaser hosmöter av om ur

eller hänsyn till arbe- myndigheten i den mån hinder intesekretess av
behöriga gång. på grund någon sekretess-mötertets av

bestämmelse eller hänsyn tillav ar-
behöriga gång.betets

Bestämmelser tillhandahål- Om enskild begär attom en
handling finns allmänna uppgifterlande allmän elektroniski iav

§ tryckfrihetsförordning- form skall myndighetenkap. lämna de2 12
upplysningar och den hjälp denen. som
enskilde behöver, under
förutsättning det kan skeatt utan
olägenhet.

myndighet med tekniskaEn som
hjälpmedel kan tillhandahålla
allmänna uppgifter finns isom en

myndighets förvar skallannan
hjälpa den enskilde delatt ta av
dessa uppgifter. gällerDetta inte

uppgifterna tillgängliga förärom
allmänheten allmänt ellervia nät
liknande, eller det skulle orsakaom

påtagligamyndigheten olägenheter
tillgodose sådan begäran.att en

Uppgiftslämnande TFutöver

regelns förstaföreslagna stycke den gällande bestämmel-Den motsvarar
stycke.första och andra lydelsen motiveras främst denDensens nya av

redan i inledningenbegreppsapparaten. Genom bestämmelsenatt avnya
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kap. och markeras det handlarhänvisa till 14 15 §§ TF uppgiftsut-2 att om
går den grundlagsfásta dellämnande allmännautöver rätten att tasom av

presenterade hosuppgifter, antingen myndigheten eller utskrift ellersom
eller i elektronisk form.kopia

uppgiftsbegreppet blir det grundläggande i kap.Eftersom 2 föranle-TF
bestämmelsen i dock ytterligare några kommentarer. Utgångspunk-der 4 §

uppgifter handlingar skall lämnas handlingen till-är ut attten att ur genom
tillhandahålls förslaget 2 kap. 14 § TF. Regeln i1 1 iden-ärst. stort sett

Uppgiftertisk med den gällande. i databaser skall enligt förslaget till
första stycket fram på detkap. § 2 TF möjligt2 14 medsätt ärtas som

tekniska hjälpmedel påmyndighetens eller inte orsakarsättannat som
några kostnader. Vadnämnvärda det för skillnad mellan begäraär att en

åuppgift databas sidan enligt kap. första stycket2 14 § 2 TF ochenaur en
Ävenå andra sidan enligt kap. § sekretesslagen lämnande15 4 ett av en

uppgift enligt sekretesslagen förutsätter myndigheten har möjlighetatt
tekniskt eller på sätt fram den. Skillnaden ligger i förannat att sättetta
uppgiftslämnande. bara vissa utlämnandeformerDet har grundlags-är som

hos myndigheten någonskydd; presentation eller de i 2 kap. 15 § TFav
Utanförangivna formerna. skyldigheten enligt fallerTF uppgiftsläm-t.ex.

via telefon eller lämnande uppgifter förutsätternande tjänste-attav som
läser igenom mängd uppgifter och kanske skriver vissaenmannen ner av

dem.
inte tillmötesgårmyndighet begäranOm uppgifter enligt §4en en om

överklaga detta.kan den enskilde inte sak gäller iSamma dag.

underlättaskallMyndigheten

den mån myndighet betydande hinder kan tillgodoseI enskildsutanen en
begäran få uppgifter i viss elektronisk form, skall den det. Dettagöraatt en
framgår kap. utlämnande enligt måste2 15 § TF. För det iTFettav grun-

frånden finnas preciserad begäran den enskilde. Bestämmelsen här ien
syftar till ytterligaresekretesslagen underlätta för den enskilde fåatt att ut

uppgifter i elektronisk form. uppgifter skall kunnaFör överföras elek-att
troniskt krävs det visst mått samarbete mellan den avlämnande ochett av

mottagande underlättar naturligtvisden för den enskildeDetparten. om
få uppgifterhan eller hon kan vilka och övriga tekniskaom programvaror

hjälpmedel myndigheten har. Därför bör det ingå i myndighetens all-som
serviceskyldighet lämna upplysningar sådant och i övrigtmänna att om

enskild fåunderlätta för uppgifter i elektronisk form.att uten
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från andra myndigheterUppgifter

bistå enskild med hämtamyndigheterna kan, bör demåndenI atten upp-
Bestämmelsen i tredje stycketfrån andra myndigheter. hargifter även

avsnitti den allmänna motiveringen, 18.5.2. Regeln syf-kommenterats se
tekniska hjälpmedel kan nådär myndighet medfalltar enen annan

uppgifter, via terminaluppkoppling, uppgif-myndighets utan attt.ex. en
uppgiñssamlingar.har tillförts myndighetens Uppgif-den skullförterna

förslaget inte förvarade hos den myndigheten, vil-enligt äventerna anses
inte allmänhetens möjligheter fåenligt gällandede Förket rätt gör. att att

åläggs därföruppgifter skall bli myndigheternaallmänna ii sämre att,tag
ske påtaglig olägenhet, hjälpa allmänheten.mån det kan börManden utan

myndighetallmänheten hänvisas till det inte be-undvika att en annan om
allt fall den enskilde påFramför handlar det där stället vill delhövs. taom

mån den enskilde besökeruppgifter. den den myndighet kanI som pre-av
uppgifterna skall den det. myndighet påAtt dettagöra sättsentera en

uppgifter medför,till med presentation anförts i den all-hjälper somav
därigenommotiveringen, inte uppgifterna skall inkomnamänna att anses

myndigheten. presenterande myndigheten i ställetden Dentill utgör en
arm den myndighet förvarar uppgifterna.förlängd som

Sekretessbedömningen skall den myndighet förvarargöras av som
uppgifterna har gjorts tillgängliga dvs. möjliga hämtauppgifterna. Om att

måste utgå ifrån sekretessfråganmyndighetför attäven annan manen re-
myndigheterna emellan, enskild begär fåavgjorddan närär attmen en se

måste sekretessprövningvia den andra myndighetenuppgifterna skeen--
sådana fall det naturligtvis den förvarandevanligt. underlättarI omsom

på gjort preliminär"motsvarande har sekretessbe-myndigheten sätt en
myndigheten hos sig visarpå uppgifternadömning viasätt närsomsamma

presentationsterminal. Skillnaden för den enskilde blir då bara att pre-en
på uppgifternasentationsterminalen finns ställe. Om sådantärett annat av

bli föremål för manuell sekretessbedömningde bör börslag att man
tillgängligaverkligen skall ligga fritt för dende andraöverväga om myn-

digheten.
få uppgifterna på eller i elektronisk form skallbegäranEn att papper

myndighet förvarar uppgifiema.ställas direkt till denregel somsom
nåhar tekniska möjligheterpå grund myndighetEnbart attatt enav

gåinte allmänheten kunna till vil-myndighet skalluppgifter hos en annan
surfa. Undantagsbestämmelsen imyndighet helst förken attsom

sak gällersådant uppgiñslämnande. Sammaandra mening skärstyckets av
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myndigheteruppgifter hos andra vianåmöjligheterliknande t.ex.andra att
Rixlex eller Informa-exempel kansomförbindelse nämnasuppringden

gripa in för underlättasamhällsfunktionerfår andraRosenbad. Härtion att
Bestämmelsen innebär inte hellerfolkbiblioteken.allmänheten,för attt.ex.

postfunktion till allmän-elektroniskaställa sinskyldigmyndighet är atten
framställa begäranenskild skall kunnaförförfogande,hetens attt.ex. enen

uppgifter.allmännafå utattom
orsakaserviceskyldighet skall myndig-dennameningeninteDet är att

Myndigheten inteolägenheter. enligtkostnader eller ärnågraheten större
iteknisk utrustning eller övrigtskaffabestämmelse skyldigdenna att ny

själv har kangår vad myndigheten Detåtgärdervidta utöver nytta av.som
måste förmyndighetenverksamheten vidheller krävasinte avstanna attatt

finnsdet bara för-till allmänheten. Omlämnasskall kunnauppgifter en
måsteGivetvisupptagen får allmänhetendenna vänta.ochbindelse är

för uppgifternahjälp krävslämna dentjänstemänmyndighetens attsom
hämtas.skall kunna

5 §
uppgift denmyndighet lämnaskall på begäranMyndighet somav annan

på grund bestämmelsemån hinder intedenförfogar i möteröver av om
gång.till arbetets behörigahänsynellersekretess av

lämna uppgifter tillvidsträckt skyldighetharMyndigheter att var-meren
omfattar nämligenUppgiftsskyldigheten allaallmänheten.tillandra än

således uppgifter inte all-förfogardenuppgifter äröver, även somsom
innebäratill inte nå-Vårt förslag begreppsapparat är ämnat attmänna. ny

avseende.i dettaförändringgon
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begäranPrövning av om
utlämnande

§6

tryck-kap. § andra styckettryck- 16stycket Av 2§ andrakap. 142Av
framgårfrihetsförordningenframgårfrihetsforordningen attatt

fråga utlämnande allmänallmänutlämnandefråga avomavom
enskild denuppgift tilldenenskild prövastillhandling prövas avav

myndighet har uppgiftenförvarar hand- i sittmyndighet somsom
inte föreskrivetförvar, detföreskrivetinte ärdetlingen, är omom
skall ankomma påprövningenskall ankommaprövningen attatt

myndighet.myndighet. annanannan
befattningshavarevissbefattningshavare SvararvissSvarar

arbetsordningmyndighet enligtarbetsordning videnligtmyndighetvid
för vårdensärskilt beslutvården ellerbeslut försärskilteller avav

uppgif-eller databas därpå handlingdet honomankommerhandling,
det på honomfinns, ankommerfrågahandförstai pröva tenatt om

frågai första handtillutlämnande prövahandlingens att omen-
utlämnande till enskild.uppgiftensskall hanfalltveksammaskild. I

fall skall han hän-tveksammatill myndigheten, Ifråganhänskjuta
frågan myndigheten,tillomgång. skjutaske Väg-det kan utan omom

omgång.skehandling eller det kan Vägrarlämnahan utanutattrar
uppgift eller läm-han lämnahandling med förbe-hanlämnar att utut

förbehåll,han uppgift medsökandensinskränkerhåll, rätt utnarsom
sökandensinskränkerinnehåll eller rättdess attatt somannarsyppa

innehåll eller för-dessskall han,den,förfoga sö-över yppa annarsom
den, skall han,frågan fogahänskjutabegär det, sö-kanden över om

fråganbegär det, hänskjutaskall kandenSökandenmyndigheten.till
Sökanden skallmyndigheten.begära tillhan kanunderrättas attom
han kan begäraunderrättasmyndighetenbeslutochdetta attatt omav

myndighetenoch beslutavgörande skall dettaforkrävs attettatt av
avgörande skallförkrävsöverklagas.kunna att ett

överklagas.kunna

begrepps-föranlett denbestämmelsenlydelsetillFörslaget är nyaavavny
någon saklig förändring.innebäraoch inteär ämnat attapparaten
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Överklagande

7§

kap.2 §Beslut 1 7myndighet har iBeslut varigenom avsessom
tryckfrihetsförordningen överkla-fåbegäranenskildsavslagit att ta

följerinte andra-lämnatellerhandlingdel annatut avgas, omav
styckena, hos kammarrättenförbehåll, fjärdemedhandlingallmän

kammarrätts be-såvitt gällereller,sökandensinskränker rätt attsom
ärende, hosväckt Rege-slut i därinnehåll ellerdess annarsyppa
beslutet meddelatsöverklagas ringsrätten. Harfården,förfoga över av

i lkap. 8§följerintesökanden. Om annat som avsesav organav
tillämpasstycket eller 9§överklagas andrastyckena,andra-fjärde

bestämmelserna i 23-25 §§ ocheller,kammarrättenhosbeslutet
förvaltnings-meningenbeslut i § första30såvitt gäller kammarrätts

överklagande.1986:223Regerings- lagenhosärende,väcktdär om
meddelatsbeslutetHarrätten. av

andrai kap. 8 §1avsesorgan som
be-tillämpas9§ellerstycket

30§ochi 23-25stämmelserna
förvaltningslagenmeningenförsta

överklagande.1986:223 om
i förstabesluti första HarbeslutHar som avsesavsessom

meddelats tingsrätt ochoch styckettingsrättmeddelatsstycket avav
uppgift domstolsdet i rättski-domstolsihandlingdet rätt- rörrör

rättsvårdande verksam-ellerrättsvårdande verk- pandeellerskipande
hovrätten.överklagas det hoshet,hos hov-överklagas detsamhet,

beslut hovrätt i därMotsvarandehov-Motsvarande besluträtten. avav
överklagateller dit ärendeväckteller dit överklagatväckträtti där

domstolen.överklagas hos Högstaöverklagas hos Högstaärende
överklagande tingsrätts ellerVidöverklagandeViddomstolen. avav

ibeslut tillämpas övrigttill- hovrättsbesluteller hovrättstingsrätts
rättegångsbalkenbestämmelserna iibestämmelsernai övrigtlämpas

beslut.överklagandeöverklaganderättegångsbalken avomom
beslut.av

riksdagen,för beslutgäller inteandra styckenaochFörsta rege-av
eller Regeringsrätten.domstolenringen, Högsta
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statsråd skallbeslutskall Attstatsråd över-beslut över-Att avav
regeringen föreskrivsklagas hos iföreskrivs iregeringenhosklagas
§ tryckfrihetsförord-kap.tryckfrihetsförord- 2 17§15kap.2

ningen.ningen.
myndighet lyder under riks-beslutöverklagaAngående rätt att somav

föreskrivet.särskiltdagen är

i förslagetbestämmelsen i kap. TF 17 §2kompletterar över-Regeln om
beslut kaninledning vilkenbestämmelsensklagande. I typ av somanges

föreslår inga ändringar deVikommenteras nedan.överklagas. Detta av
överklagande skall riktas.tillbestämmelser ettvemsom anger

kap. kanenligt överkla-vilka beslut 2 TFförställetI att repetera som
direkt till den aktuella bestämmel-lydelseni den föreslagnahänvisasgas,

17 §.i TFsen
myndighet har antingen avslagitinnebärbeslutbaraDet är att ensom

handling eller lämnat den med förbe-få delbegäranenskilds utatt ta aven
handlingen kanförfogainskränker sökandenshåll överrätt att somsom

inte överklaga beslutkanEnligt gällandeöverklagas. rätt ettt.ex. avman
allmänna handlingar enligtuppgifterinte lämnamyndighet att ut uren

sekretesslagen.437 med andra 0rd endast denDet§ rättkap. 4 är15 man
på Vårt förslag innebärskyddas dettaenligt TF även sättethar sätt. attsom

i elektronisk form får dettapå ellerutlämnande uppgifterför papperav
innehållerSekretesslagen ytterligarekap. §förslaget till 17 TF.skydd, 2se

kan ske,överklagande 10fall därett se
myndigheterna enligt förslagetsåvilar 4 §serviceskyldighetDen som

överklaganden.föranledakan inte

487 handlingar, 336-343.Bohlin, Allmänna s.
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3§

myndighetBeslut varigenom harmyndighet harvarigenomBeslut
myndighetsavslagit be-begäranmyndighetsavslagit annanenannan

få del uppgiftpå fårellerhandlingdelfå gäran att tataatt avav
ordningfår överklagas iuppgiftfå delsättannat samma somav

fråga överklagandegäller iordningiöverklagas omsom en-samma
Överklagandetligt hosöverklagande 7fråga görsigäller en-om

Överklagandet beslutet harhos regeringen, med-ligt görs7 om
myndighetdelats statlig ochhar med-beslutetregeringen, av enom

och överklagas statligmyndighetstatligdelats en annanavenav
myndighet.statligöverklagas annanenav

myndighet.
riksdagen, regeringen,för beslut Högstagäller intestycketFörsta av

Regeringsrätten.ellerdomstolen
avviker frånmeddelats bestämmelseförordninglag elleriHar som

bestämmelsen.stycket, gäller deni förstaföreskrifterna
myndighet lyderhar meddelats underbeslutfrågaI av somsomom

föreskrivet.särskiltriksdagen är

överklaga beslutmöjlighetermyndighetstidigarePrecis är att av enensom
allmänhe-uppgifter omfattandeinte lämnamyndighet änutatt merannan

myndigheter emellan har i grunden inteInformationsskyldighetentens.
någrafinns inte helleroffentlighetsprincipen det be-mednågot samband

på utlämnande uppgiftersikte myndig-kap. TFstämmelser i 2 tar avsom
Även inte uppgifter muntligt enligtbeslut lämnaemellan.heter utett att

därför överklagas.sekretesslagen kankap. §15 5
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ojfentlighetsstrukturgodbestämmelser EnSärskilda om
automatiskförupptagningar

databehandling

9§

användermyndighetverksamheti sin NärMyndighet auto-ensom
databehandling i sin verk-databehand- matiskautomatiskanvänder

med beaktandesamhet skall det skemed beak-ordna dennaskallling
tryckfrihetsförordningenden itryckfrihetsförord-identande avav

delstadgade all-delstadgade rättenningen rätten att taatt ta avav
uppgifter. Därvid skallskallDärvidhandlingar. männaallmänna

särskilt beaktamyndighetensärskilt beaktamyndigheten
uppgifter bör hållasallmännahandlingar börallmänna attatt

åtskilda från andra uppgifter,hand-åtskilda från andrahållas
lingar,

skyddet allmänna uppgif-sekretessbelagdaskyddet attatt avav
sekretessbelagda böruppgifter äräri upptagningar ter somsom

sådant insynen enligthandlingar börallmänna attvaravara
tryckfrihetsförordningen inteenligt tryck-insynensådant att
försvåras,försvå-intefrihetsförordningen

ras,
allmänna uppgifter böruppgifter i upptagningar attatt pre-som

klartext,börhandlingarallmänna iinte senterasär
koderinnehålla förkortningar,

försvårakanliknandeoch som
enskilde deldenför taatt av

handlingen,
bör framgå allmännauppgifter detframgådet bör närnär attatt

tillförts data-uppgifter hartillförts upptagning är enen som
och, de har ändrats elleränd- basoch, dehandlingallmän omom

tidpunktvid vilkentid- gallrats,gallrats, vid vilkenellerrats
detta skett.skett.punkt detta
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Myndigheten skall vidare ordnavidare ordnaskallMyndigheten
med beaktandebeaktande databehandlingenmeddatabehandlingen

intresse enskilda kan haha detenskilda kanintressedet somavsomav
utnyttja tekniska hjälp-självaterminal ellerutnyttjasjälva attatt

för del allmännamedelhjälpmedel hostekniskt att taannat av
uppgifter-del all-förmyndigheten att ta av

handlingar.männa

första stycket i huvudsakbestämmelsen ilydelsetill ärFörslaget avny
innebärainte nä-ochbegreppsapparatenden är ämnatföranlett attnyaav

förändring.sakliggon
underlättamyndigheten skall förstycketi andraBestämmelsen attom

allmännahjälpmedel för deltekniskautnyttjasjälvaenskilda att taatt av
på presentationlängre sikte baraförslaget inteenligtuppgifter, tar av

Ändringenutlämnande. harmyndighetenuppgifter hos även annatutan
avsnittmotiveringen, 18.3. När myndig-allmännai denkommenterats se

enligt bestämmel-informationssystem skall dedigitalasinaordnarheterna
till allmänhe-handlingar viaskickamöjlighetenbeakta e-postattt.ex.sen

ten.

10§

skall på begäran beredabereda Myndighetpå begäranskallMyndighet
tillfälle själv användaanvända enskildsjälvtillfälleenskild attatt
hjälpmedel myndig-tekniskt tekniskaellerterminal annat som

förfogar för delför- hetenmyndigheten överhjälpmedel att ta avsom
uppgifter. Myndighetenallmännaför delfogar över att ta upptag-av

därvid lämna nödvändigaskalldatabehand-automatiskförning
användningen.upplysningarföreliggerskyldighetSådanling. om

skyldighet föreligger dockSådandärigenomsökandendock inte, om
sökanden därigenom fårinte inte,tillgång tillfår upptagning omsom

uppgifter intetillgång tillhoshandlingallmän ärsomsomanses
myndigheten ellerallmänna hoshinderellermyndigheten möterom

på grund be-hinderbestämmelse möterpå grund avom omav
påstämmelse sekretess, grundför-fara förpå grundsekretess, omav

förvanskning eller för-förfaraförstöring ellerellervanskning av av
arbetetshänsyn tillstöring ellergång.behörigatill arbetetshänsyn av

gång.behöriga
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fråga beslut, varigenom myndighet har avslagit enskilds begäranI om
första stycket, tillämpas vad föreskrivetenligt överklagandeärsom om av

förstai § stycket.beslut 7avsessom

lydelse bestämmelsen i huvudsakFörslaget till föranlett denärny av av
myndighetens skyldighet låtabegreppsapparaten. För allmänhe-att attnya

tekniska utrustning inte skall framståanvända dess illusorisk, fö-ten som
reslår vi myndigheterna enligt uttrycklig bestämmelse skallävenatt en

skyldiga lämna upplysningar hur utrustningen används.att omvara

Dokumentationsskyldighet

11§

myndighet skall för allmän- myndighetOm för handlägg-Varje en
hålla tillgänglig beskrivning målheten eller ärendeningen ettav an-

förteckningar eller vänderde uppgift databasregister, iav en en
anteckningar hos myndig- skall påandra uppgiften lämpligt till-sätt

heten förs med hjälp föras målet eller ärendet.auto-som av
matisk databehandling ADB-re-

Sådan skyldighet föreliggergister.
frågadock ADB-registerinte i om

till någon delinte ansessom som
allmän handling hos myndigheten.
Myndigheten heller skyldiginteär

tillhandahålla beskrivningatt som
uppenbarligen skulle ringavara av
betydelse för enskildas rätt att ta
del allmänna handlingar hosav
myndigheten.

Beskrivning förstaisom avses
stycket skall upplysningge om

benämning,ADB-registrets
ändamål,ADB-registrets
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uppgiftervilka ADB-ityper av
myndigheten harregistret som

på vilkettillgång till och sätt
uppgifter normalt inhäm-dessa

tas,
vilka andra myndigheterhos

tillgängligtADB-registret är
läsbar form,för överföring till

vilka terminaler eller andra
hjälpmedeltekniska som en-

fåskild själv kan hosutnyttja
myndigheten,

bestämmelser sekre-vilka om
myndigheten vanligentess som

tillämpa på uppgifterskall i
ADB-registret,

hos myndigheten kanvem som
upplysningarlämna närmare
och dessADB-registretom an-

vändning myndighetens verk-i
samhet,

försäljningtillrätt av person-
uppgifter i personregister som

datalagen 1973:289.iavses

beskrivningenI skall dock uppgift
enligt andra stycket utelämnas, om
det behövs för beskrivningen iatt

delar skall kunna företes förövriga
allmänheten.

Borttagandet bestämmelsen i § myndigheternasll skyldighet attav om
hålla registerbeskrivningar tillgängliga har kommenterats i den allmänna
motiveringen, avsnitt 21.4.2.4.se

Bestämmelsen myndigheternas skyldighet bevara uppgifterattom som
har för handläggning mål eller ärende flyttas enligt förslaget hitanvänts av
från datalagen se allmänna motiveringen avsnitt Regeln13.2. har kom-

i den allmänna motiveringen, avsnitt 21 .4.3.menterats se
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Systemdokumentation

12§

påMyndighet skall begäran myndighetEn myndig-i sinav en- som
skild lämna de särskilda upplys- hetsutövning använder tekniska

enskilde behöverden hjälpmedel för fattaningar automatise-attsom
kunna del rade beslut skall hållaför systemdo-att ta upptag-av

för automatisk databehand- kumentation tillgänglig för all-ningar
allmänna mänheten.ling Av dokumentationensom anses som

Så- framgåhos myndigheten. skallhandlingar
skyldighet föreligger dockdan inte

mån hinder hänsyndeni möter av
gång.arbetets behörigatill

ändamålet med systemet,
vilka uppgifter används isom
systemet,
varifrån och hur de uppgifter

används hämtas,i systemetsom
hur aktuella rättsregler har om-
vandlats till logiska regler i
systemet,

hos myndigheten kanvem som
lämna upplysningarnärmare

hur fungerar.systemetom

Dokumentationen får dock inte
innehålla upplysningar kansom
leda till sekretessbelagdaatt upp-
gifter rojs.systemetom

föreslagna bestämmelsenSyftet med den myndigheternas skyldig-nya om
hålla viss systemdokumentation tillgänglig för allmänhetenheter haratt

i den allmänna motiveringen, avsnittkommenterats 20.3.3-6.se
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Tillämpningsområdet

påBestämmelsen sikte myndigheten använder i sintar program som
myndighetsutövning enskilda for fatta beslut. handlar,Det medmot att

har direktandra ord, beslut rättsverkan för enskilda, utbe-t.ex.om som om
talning bidrag eller inbetalning skatter eller avgifter. Sådana beslutav av

indirekt betydelse förenbart allmänheten och myndig-är rörsom av som
hetens verksamhet, budget eller andra administrativa frågor,t.ex.egen om-
fattas inte bestämmelsen.av

Regeln typiskt tillämplig på på grundvalär vissasett program som av
automatiskt inhämtade eller manuellt inmatade sakuppgifter kommer fram
till visst resultat myndighetens beslut beträffandeutgör enskild.ett som en

i den allmänna motiveringenSom gäller bestämmelsen inte s.k.nämnts
beslutsstödsprogram, dvs. bakgrund de uppgiftermotprogram som av som

förslag.in lämnar de fallen det ändå alltidI människaärmatas en som
fårfattar det slutliga beslutet och ha kunskap de rättsreglerantassom om

tillämpliga. Bestämmelsen enbart påsikte beslut inteär tarsom som
eller kontrolleras innangranskas det blir definitivt. har i och förDet sig

någoninte avgörande betydelse tjänsteman har sin namnteck-att satten
på vissa fallning beslutet. innebär sådantI undertecknande kanske baraett

intygande visst beslut har producerats datorn, och det innebärattett ett av
inte undertecknatden har beslutet har kontrollerat datorn haratt attsom

sådant förfarande måstegjort i förstaEtt hand betecknasrätt. ettsom au-
tomatiserat beslut det finns namnteckning beslutet.även om en

Å andra sidan kan inte kräva systemdokumentation beträffande ettman
vanligt räkneprogram eller det ord- och textbehandlingsprogram som ger
beslutet form. först rättsligaDet regler tillämpas dator-är när attgenom

körs kan tala automatiserade beslut. Man kanprogrammet som man om
någotinte uppställa generellt krav på reglerna någonskall ha viss form,att

eller förordningsform, allalag- regler har betydelse fört.ex. utan som
myndighetsutövningen kan aktuella.vara

Ibland kan det del myndighetens beslutsfunktion ärvara en av som
automatiserad. grunden kan det finnas beslut,I betalning,ett t.ex. om som
har fattats på manuell Med det beslutet grund fattas sedanväg. som nya,
automatiserade beslut, uppräkning beloppet. det falletI krävst.ex. om av
det myndigheten harendast dokumentation beträffande de beslutenatt nya

uppräkning.om
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har konstruerats eller påhandlar dethuvudsakI som avom program
någonanvänder ellermyndighetuppdrag den programmet annansomav

sådant utvecklingsarbete.förmyndighet svararsom

Systemdokumentationen

innehålla allmän beskriv-skall för det förstaSystemdokumentationen en
framgåbör bl.a. vilkaändamålet med dennaAv rättsreg-ning systemet.av

slags beslut produceras. Vi-i och vilkentillämpasler systemet somsom
uppgifter används for producera beslutframgå vilkadetdare bör attsom

frånuppgifter inhämtas; de hämtas den enskildevarifrån dessasamt om
bank eller arbetsgivare, frånnågon enskild t.ex.fråndirekt, en enannan

ocksånågon myndighet. böreller från Detmyndighetenden annanegna
det sker automatisktuppgifterna hämtas in,framgå hur t.ex. om genom

eller på manuell Slutligen skall detmyndighetenuppdatering hos väg.
hur rättsreglema har lagts in isystembeskrivningenframgå systemet,av

få gårför fram beslutet. inteuppgifterna behandlas Dethurdvs. attatt
detta fårsådan beskrivning skallhur avgörasut, utannärmare seenange

i beskrivningen kunna vilka rättsliga reglerfall. börfall till Manfrån se
så regler.logiska regler omtillhar översattssom - -

myndighetenvilken hosfinnas upplysningskallDet person somom
namngi-behöver intepå frågor Dennakan systemet. person varaomsvara

viss befattningshavare. Finns detkan hänvisa tillupplysningenutanven,
frågorkan besvarahos myndighetennågoninte systemet,som omperson

hänvisa till hosnågon kan t.ex.åtminstone finnasskall det en personsom
kan det.myndighet somannanen

användningen eller driftenskulleupplysningarSådana äventyra avsom
skall inte lämnassekretessbelagdaden anledningenoch är utsystemet av

uppgifter skulle kunna miss-gäller framför alltstycket.andra Det som
kan sådanakända. exempelblev allmänt Somde nämnasbrukas upp-om

skall hållas hemliga med hänsynsekretesslagenenligt kap. §4 1gifter som
kontroll eller tillsyn.för inspektion, Enverksamhetmyndighetstill annan

innehålla uppgifter avslöjar deskall därför intesystembeskrivning som
vilka uppgifter jim-myndigheten använder,kontrollmetoder t.ex. somsom

urvalet bidragsberättigadeskattskyldiga eller hurkontrolleraförförs att av
bestämmelse motsvarande slag finns isker.granskas Enskall avsom

får intestycket. Systemdokumentationentredjekap. §gällande 15 ll
intrång tilldet sker i upphovsrättenuppgifter innebäravslöjaheller attsom

datorprogrammet.
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f Arkivlagen

1§

denna lag bestämmelserI myndigheternas och vissa andrages om organs
arkiv arkivmyndighetema.samt om

Bestämmelserna i och3-6 10 skall tillämpas också på statliga,
kommunala och kyrkokommunala beslutande församlingar.

Bestämmelserna i 3-6 9 Bestämmelserna i 3-6samt 9samt
och skall tillämpliga10 i delar och skall10 i tillämpliga delar
gälla också sådana enskilda gälla också sådana enskildaorgan organ
hos vilka allmänna handlingar för- har allmänna uppgifter i sittsom

med stöd lagen förvar med stöd lagenvaras av av
1994:1383 överlämnande 1994:1383 överlämnandeom av om "av
allmänna handlingar till andra allmänna handlingar till andraor- or-

myndigheter för förvaring. myndigheter förän förvaring.ängan gan

Förslaget till lydelse bestämmelsen föranlett den begrepps-ärny av av nya
och inte innebära någonär saklig förändring.ämnatapparaten att
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3§

de myndighets arkiv bildas dearkiv bildas EnmyndighetsEn av av
från handlingar och databaserhandlingarna medallmänna myn-

sådana allmänna uppgifter finnsverksamhet ochdighetens isom
§ myndighetens förvar.kap.handlingar 2 9isom avses

ochtryckfrihetsförordningen som
skallbeslutarmyndigheten tas om

arkivering.hand för Upptagningar
databehandlingautomatiskför som

myndighe-tillgängliga för fleraär
allmännaså de där utgörter, att

bildaskall dock arkivhandlingar,
myndighe-hos dessaendast en av

hand den myndighetförstaiter,
huvuddelenför avsvararsom

upptagningen.
nationella kulturarvet.Myndigheternas arkiv del detär en av

skall bevaras, hållas ordnade och vårdas såMyndigheternas arkiv deatt
tillgodoser

del allmänna del allmännarättenrätten att taatt ta av av
uppgifter,handlingar,

information för rättskipningen och förvaltningen, ochbehovet av
behov.forskningens

kravet på handlingar och databaser skallEnligt förslaget kommatas att
myndighetens verksamhet bort. Förslaget, inte innebär någonfrån som

har kommenterats i den allmänna motiveringen,saklig ändring, avsnittse
ocksådet sammanhanget kommenteras förflyttningen hän-22.1.2.2. I av

till bestämmelsen i kap. §visningen 2 9 TF.
lydelsen bestämmelsen innebär deföreslagna handlingar ochDen attav

innehåller allmänna uppgifter omedelbart tillhöradatabaser ansessom
ocksåarkiv. framgår den generella be-myndighetens Detta attgenom

arkivläggning i bort. Förslaget kommenterasstämmelsen 6 § 4 i dentasom
framgårmotiveringen, avsnitt där har detallmänna 22.l.2.3. Som ise en

frågorIT-miljö blivit nödvändigt beakta kring den framtidamodern att ar-
uppgifternauppgifter redan kommer in till myndighetenkiveringen närav

också beakta arkivfrågortillkommer där. nödvändigt redaneller Det är att
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eller ordnar sina informationssystem.bygger Detmyndigheternanär an-
föreskrifter nödvändiga förRiksarkivet lämna depåkommer äratt ettsom

databaseruppgifter i handlingar och redanbevarande allmännaframtida av
arkivläggningen. Sådanaeller mindre definitivadenför tiden innan mer

försvåra myndigheternas dagligagivetvis inte hindra ellerfårföreskrifter
verksamhet.

begreppsappara-till lydelse föranlett denförslagetövrigtI är nyany av
ten.

5§

arkivvården skall myndigheternaförgrundSom
vid registreringen handlingarregistreringen allmännavid avav

uppgifterhänsyn med allmännavederbörlighandlingar tata ve-
för ända- derbörlig hänsyn till dess bety-betydelsetill dess en

ändamålsenligarkivvård, och delse förmålsenlig en ar-
kivvård, och

framställningen hand- vid framställningen hand-.vid av av.
materiel och lingar och databaserlingar använda använda
lämpliga med materiel och metodermetoder är ärsomsom

arkivbe- lämpliga med hänsyn till beho-till behovethänsyn av
arkivbeständighet.ständighet. vet av

6§

myndighetenarkivvården ingår skallI att
på sådant påorganisera arkivet organisera arkivet sådantett ett

del all- del all-sättsätt rätten rättenattatt att ta att taav av
uppgifter underlättas,handlingar underlättas, männamänna

dels arkivbeskriv- dels arkivbeskriv-upprättaupprätta enen .
information informationningning om som gersom ger om

vilka handlingarslag handlingar kan slag ochvilka som avav
myndighetens och databaser kan finnasi arkiv ifinnas som

myndighetens arkiv och hurarkivet organiserat, delshur är ar-
arkivförteckning, kivet organiserat, delssystematisk är enen

systematisk arkivförteckning,
förstörelse, skada, tillgrepp och obehörig åtkomst,skydda arkivet mot
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arkivet fast- arkivet4. avgränsaavgränsa att attgenom genom
handlingar skall fastställa vilka uppgifterställa vilka enligtsom

arkivhandlingar, och kap. § tryckfrihetsförord-2 10vara
skall höra till arki-ningen som

ochvet,
verkställa föreskriven gallring i arkivet.

till lydelse bestämmelserna i punkt föranlettFörslaget 1-3 denäravny av
begreppsapparaten.nya

vårt förslag till lydelse § arkivlagen klargörs3 allaGenom attny av
myndighetens arkiv. detuppgifter tillhör gäller minnesan-allmänna När

beror det emellertid på beslutarteckningar och koncept uppgif-attom man
hand för arkivering eller inte huruvida de blirskall allmänna.tasterna om

framgår bestämmelsen i punktDetta av

10§

handlingar får gallras. Allmänna uppgifter fårAllmänna gallras.
dock alltid beaktas arkivenVid gallring skall del kultur-utgöratt en av

återståroch det arkivmaterial skall kunna tillgodose de än-attarvet som
tredje stycket.damål i §3angessom

avvikande det finnsdet finns be- Om avvikande be-Om
gallring vissa stämmelser gallringstämmelser vissaom av om av

handlingar i lag allmänna uppgifter i lag ellerallmänna annan annan
förordningi förordning gäller dessa be- i gäller dessaeller be-

stämmelser, dock med undantag för stämmelser.
bestämmelserna § datalagen12i
1973:289.

någraförslaget till persondatalag finns inte preciserade gallringsreglerI ny
finns inte heller något förbud för myndigheternaoch det bevara all-att

uppgifter. blir med andra ord bestämmelser i lagstiftningDetmänna annan
får i vad mån myndigheterna skall eller gallra sina all-avgöra sparasom

uppgifter avsnitt och l2.4.6. särskilda reglerse 12.4.5 Dessamänna tar
någotoch därför behövs inte längre motsvarande undantag frånalltid över,

datalagen. övrigt ändringarna redaktionella.I12 § är
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12§

vad följer be- vad följerUtöver be-Utöver som av som av
i och får stämmelserna istämmelserna 10 10 och får11 11

myndighet avhända sig statlig myndighetstatlig avhända sigenen
handlingar endast handlingar ochallmänna databaser med all-genom

återlämnande eller överläm- uppgiftersådant endast så-männa genom
återlämnandenande sker med stöd dant eller överläm-avsom

skernande med stödsom av
föreskrift meddelas regeringen eller denlag eller myndighetsom av som

bestämmer, ellerregeringen
beslut regeringen.särskilt av

stycket gäller inte handlingar myndighet har fått lån.Första som en som

15§.

vad följer be- vad följerUtöver be-Utöver som av som av
och fårstämmelserna i 10 14 stämmelserna i och10 14 §§ får

myndighet avhända kommunalkommunal myndighet avhändaenen
endastsig allmänna handlingar sig handlingar och databaser medge-

sådant återlämnande eller allmänna uppgifter endastnom genom
sker med stöd sådant återlämnandeöverlämnande eller överläm-som

nande sker med stödav som av
lag, eller

kommunfullmäktigesärskilt beslut eller landstingsfullmäktige.av

inte handlingar fåttstycket gäller myndighet har lån.Första som en som

Förslaget till lydelse bestämmelserna i och föranlett12 15 ärny av av
någonden begreppsapparaten och inte innebära sakligär ämnat attnya

förändring.
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RESERVATIONER

Reservationav

Christner kd,Andersledamöterna

René mfpOhlin och IngerTomas

i informationssamhälletför verksamhetenrättsliga villkorenVår på desyn
kompletteringarförtydliganden och tillvissaföranleder göraattoss

förslag.kommitténs

stärka integritetsskyddetEG-direktivet önskantillBakgrunden är atten
skyddsnivå skaeuropeisk möjlig-högoch åstadkomma somgemensamen

Unionen. Direktivetsinformation inom Europeiskafritt flödegöra ett av
förfogar sinaden enskilde självdetutgångspunkt överärär att per-som
oupplöslig del denden enskildeUppgiftersonuppgifter. utgör en avom

intrång integriteten förutsättergodtagbart iintegriteten. Ettpersonliga an-
medgivitinformerat samtycke in-enskilde självtingen denatt genom

intresse, granskningövergripande allmäntnågottrånget, eller t.ex.att som
motiverar detta.verksamhet,myndighetersav

oskiljaktigfundamental ochoffentlighetsprincipensvenskaDen är en
påden nordiskarättstradition. glädjandevårdel Det öppen-är att synenav

från svenskUnionen.pågående arbetet inom Settfår i dethet insteg ut-
integritetsskyddet ska kunnastärktahuvudfråga hur detgångspunkt är en

del allmännavår offentlighetsprincip.förenas med Denna rätt att ta av
absolut, lika lite tilluppgifter inteoch allmännahandlingar rättenär som

ioch offentligheten be-det. Integritetenintegritet mötspersonlig är
och kontrollerakunna granskasekretess. Intressetstämmelserna attavom
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den offentliga makten får stundom vika för den enskildes till integri-rätt
tetsskydd.

ligger i linje med huvudsyftet förDetta offentlighetsprincipen: det är
den offentliga maktutövningen ska granskas. Denna möjlighet följaattsom
statliga och kommunala myndigheters verksamhet grundläggande förär en
demokratisk medborgarkontroll, där mediernas granskande aktiviteter ut-

väsentliga inslag.gör
denna samlade bakgrund kan det inteMot självklart di-attanses som

rektivets verkliga innebörd rörande skydd för den personliga integriteten
på problemfritt förenlig vårmed offentlighetsprincip.sätt är Detett

allmänintressetsvenskt grundade kan flerai avseenden komma i konflikt
med det europeiskt grundade personintresset.

Kommittén borde ha tid lösningägnat övervägaattmer en som
bättre med principerna bakom direktivet,överensstämmer och utgårsom
från det förhållandet den enskilde inte direkt eller indirekt tillåtitatt om
uppgiftsutlämnande,och detta inte kan motiveras övergripande all-ettav

bör utlämnandeintresse, inte ske. går inte i längdenDet hävdamänt att att
offentlighetsprincipen generellt speglar sådant allmänt intresse in-ett att
tegritetsskyddet alltid får vika. Kommittén borde enligt vår mening djupare
ha analyserat denna grundläggande frågeställning.

persondatalagen flyttar påDen värdefullt fokus från självasättettnya
metoden för lagring och bearbetning personuppgifter till bruketav av
uppgifterna. inte längre datornDet deltar medskyldigär till ettsom som
eventuellt missbruk personuppgifter. sådan förflyttningEn från form tillav
innehåll tillfredsställande. Vi emellertid dettaär tänkande hadeattanser

nå framkunna ända till benämningen för lagen. Begreppet persondatalag
speglar fortfarande anknytning till formen för lagringen eller bearbet-en
ningen.

Vi medvetna EG-direktivet kan viss påverkanär iatt utövaom anses en
denna benämningsfråga, vill ändå förorda helt medieoberoendemen en
lagbenämning, förslagsvis Lag behandling personuppgifter.om av

Kommittén har fört formen för den föreslagnaett resonemang om per-
sondatalagen, och valt i enlighet med EG-direktivet, formulera s.k.att, en
hanteringslag, i vilken det beskrivs vilken hantering personuppgifterav

tillåten, i stället för vilken hantering bör förbjuden.är detIsom som vara
fallet kan tala missbrukslag". Kommittén medvetenärsenare man om en
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har valt imissbrukslag,övergång tillförskäl finns attatt menenenom
hanteringslagsmodellen.fördirektivetmedenlighet stanna

föreskrivakan deni viss meningdirektivetmedvetnaVi är att ansesom
missbruksmodellen helt klarthanteringsmodellen,valda att voremen anser

för djupareha tidvår meningenligtKommittén bordeföredra. avsatt enatt
missbruksmodellen, iimplementeraförförutsättningarnaanalys attav

förmån föravfärda den tilllättvindigttämligenstället för att ensom nu
byråkratiskbåde ochflestadehanteringsmodell ärär överens omsom

otidsenlig.

kommittén begreppetinförskap. §Tryckfrihetsförordningens 2 14. I av
handling.hittillsvarande allmänför detställetuppgift iallmän

tillämpning ochvidaremöjliggöradettabakomGrundtanken är ettatt en
viktig.värdefull ochgrundtankemedieoberoende. Denna ärökat

konsekvenser dennadeförtharKommittén även ett resonemang om
föreslår dändringaroch följför med sig,begreppsförändringgrundläggande

sammanhang.rättsligai flera
den samlingnågothandling emellertid änutgörBegreppet annat

många tillämpningar detta sannolikthandlingen.finns i Iuppgifter ärsom
uteslutaVi vill dock inte denpraktiskt intresse.teoretiskt än attmerav

ioförutsedd betydelse vissabegreppsförändringen kan haföreslagna
tillräckligtkommittén inteoch vitillämpningssituationer, ettattmenar

fråga. Oönskade begränsningar kandennaanalyseratfullständigt sätt
konsekvenserna denkan också visa sigframträda. Detkomma attatt av

sig beröra lag denbegreppsförändringen kan visagrundläggande änannan
här analyserats.som

ändringenmöjliga problem i tillämpningen TFundvika ärFör att av av
kap. tillföra be-lydelsen 2 §till den existerande 1tillrådligtdet att av

kvarhålla begreppet allmändär samtidigtuppgift,allmän attgreppet men
handling.

begreppsförändringen,kommittén föreslagnadenKonsekvenserna av av
persondatalagen,i denövergång förtydligade begrepptilloch nyaenav

fråga tämligenbliregisterlagar. kanmängd speciella Detberör om om-en
till detfor be-dessa lagar,omarbetningarfattande att anpassa nyaav

greppsbruket.
blir formellomarbetning inte baradennaVi förordar art, utanatt av

möjligheterna sammanföramateriellockså omfattabör översyn attaven
Existensenbredd.till gemensamhetregisterlagarvissa större avav enen
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mängd speciella registerlagar skapar svårigheterstor få rättsligatt över-
blick, både hos myndigheter och hos medborgarna.

Sverige har särskilt främjat användningen personuppgifter ettav genom
tydligt genomfört bruk Väl motiverad användningav personnummer. av
dessa kompletteras för närvarande stundom mindre nogräknat brukett iav
sammanhang där denna identifikation egentligen helttyp onödig.är Detav
förekommer slentrianmässigt bruk i många administra-av personnummer
tiva Vi användning börsystem. skeatt medanser av personnummer om-

och försiktighet, och vi efterlyser hög kvalitetsmedvetenhet vid alltsorg en
bruk denna form personidentifikation. börDet anförtros Datainspek-av av
tionen i sin tillsynsverksamhet med höjd prioritetatt uppmärksamma detta.

denI persondatalagen används benämningen samtycke i antalnya ett
sammanhang. anknytningI härtill har tidigare informerat samtycke an-

Tanken bakom kommitténsvänts. renodling uttrycket utgår från attav
samtycke till åtgärd i sig omfattar tillgång till information den be-en om
rörda åtgärden. En kan med detta inte sitt samtyckeperson resonemang ge
till något hon inte känner till, informerad EG-direktivetär försom ettom.

tillägg förtydligande ord otvetydigt och/ellerresonemang om av som
uttryck1igt. Kommittén har emellertid valt enbart använda begreppetatt
samtycke.

Vi vill för vår del i detta sammanhang framhålla samtycke kanatt ges
bakgrund tillgång till eller mindre fullständigmot information.av mer

Tillämpning samtycke bygger på fullständig information fun-ärav som
damental för många situationer där persondatalagen kommer användas.att
För betona denna informationstillgång bör heltatt fullständigatt för-vara
ordar vi formuleringen informerat samtycke ska användas.att

Den persondatalagens 20§ omfattar bemyndigande förettnya rege-
ringen eller för den myndighet regeringen bestämmer föreskrivaattsom
undantag från förbudet behandla känsliga uppgifter, dettamot att om
"behövs med hänsyn till viktigt allmänt intresse. Detta generelltett är ett
bemyndigande enligt vår mening bör förankras i preciserandeettsom
ställningstagande från riksdagens sida.

Undantag från förbud hantering personuppgifter informeratmot utanav
samtycke föreslås för forskningsändamål, sådan hanteringom av en
forskningsetisk kommitté bedöms godtagbar. Formema för verksam-som
het inom sådana forskningsetiska kommittéer bereds för närvarande inom
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uppgiftenligtforskningsetisk utredning väntaäroch attregeringen, en
inom kort.

form fåri sinkommittéemaforskningsetiskadeVi förutsätter att nya
berörsområdenallainomerforderlig kompetenstilltillgång som av

tillfredsställande allmän insynoch-attaktuella ärenden,kommittéemas en
kan garanteras.

grund för för-inteoffentlighetsprincipen bör utgöraTillämpning10. av
för förstärkatillkommitprincip harpersonuppgifter. Denna attsäljning av

verksamhetskvalitet, ochoffentligförbättradtillmöjlighetochinsyn ge
andra för försäljningellerförinkomstermöjliggöraförinte statenatt av

ändamål.för andralämnamedborgarnapersonuppgifter uppmanatssom
ofta intepersonuppgifter kanförsäljning representera ettSådan ansesav

på informerat samtycke.inteofta hellerbyggerintresse.berättigat Den
för-Enligt kommitténssådan försäljning.föranvändsSPAR-registret

i lag.placeraslyftas ochför SPARvillkorenslag ut egenavses
pånärvarande SPAR-vilar förkring SPARverksamhetenförAnsvaret

in-genomföra ytterligarelåternämnddennaförordarVinämnden. att en
regist-på information till deallmänupplysningsatsningtensifierad samt

tillämpar ökadframtidennämnden ividareförordarVirerade. att re-en
för för-användningen SPARtillståndsgivning förrörandestriktivitet av

personuppgifter.sälj ning av
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Reservation av

mpEdvardssonBoledamoten

normgivningsmaktDelegation av

avbildningnärapersondatalag utgörföreslagitharUtredningen ensomen
in i lag-tagitsharprinciperochreglerGenerellaEG-direktivets text.av
utformaDatainspektionenochregeringen attöverlåtsdetmedantexten,

områden.särskildafördetaljreglering t.ex.
ändringlagföreslåslagstiftningsteknikenvaldadenföljd omTill enav
stycketförstaiändringenföreslagnaDenkap. 78regeringsformeni

behörighetkanDatainspektionen attochregeringeninnebärpunkt 8 gesatt
föreslagnadenomfattasområdedetpå helaföreskriftermeddela avsom

bl.a.utredningenanföri RFändringentillgrundpersondatalagen. Som

följande:
oftalikaledesdeprincipernaochhuvudreglema samtgenerellade"Att

persondatala-i deninförsundantagsmöjlighetemautformadegenerellt nya
detnödvändigt. Däremot ärochnaturligtbådemeningvårenligtärgen

detalj-nödvändigadenmedlagtextenlämpligtintedetvi att tyngasersom
drygtutredningstiden ettkortakonkretiseringen. Denochregleringen om

områden därallaidentifieraföromöjligt t.ex.detgjort attvidareår har oss
uppgifter.känsligabehandlabefogatdet kan attvara

möjlighetnågon änfinns attintedetattslutsatsUtredningens är annan
före-dendeninomDatainspektionenochregeringentill somramlita att

regleringen.konkretiserarochpreciserardrarpersondatalagenslagna upp
Datainspektionen ochpreciseringvid sinochregeringenVidare sägs att

EG-densig inomhållaharlagregleringenkonkretisering att somramav
ställerdirektivet upp.

ändring iregeringenföreslog1993/94:l 16propositionen rege-enI
möjlighetöppnaderiksdagen,itillstyrktessedanringsformen, ensomsom

normgivningskompe-delegerai lagbemyndigandeefterregeringenför att
Datainspektionen.tillpersonuppgifterADB-behandlingfrågai avtens om
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Frågan det kanär befogat ytterligare utökaom att regeringensanses
nonngivningskompetens på sätt utredningen föreslagitsom

Regeringsformen riksdagen möjlighet i viss omfattningattger över-
lämna normgivningsmakt regeringen. Bestämmelserna delegationom av
riksdagens normgivningsmakt finns i bl.a. RF 8:7. Dessa bestämmelser är
avsedda uttömmande. Normgivningsmaktatt får alltså intevara delegeras i
andra fall RF uttryckligenän medger.

Regeringsformen i huvudsaksäger ingenting kvalitén på de före-om
skrifter regeringen kan meddela efter delegation. Man fannsom det under
förarbetena inte möjligt dra någon generellatt i grundlagen:gräns frågan
borde få riksdagenavgöras från fall till fall prop. 1973:90av 209.s.
Gäller det mindre ingripande bestämmelser, borde kunna tämligenman ge
vidsträckta bemyndiganden. fallI där väsentliga medborgarintressenmer
kunde beröras, borde riksdagen mera preciserat de inom vilkaange ramar
regeringen skall få sig.röra

Det kan inte råda någon tvekan den föreslagnaatt persondatalagenom
innehåller bestämmelser där väsentliga medborgarintressen berörs. Som
exempel kan lagensnämnas bestämmelse förbud behandlingmotom av
känsliga personuppgifter. Som känsliga uppgifter sådana uppgifteranses

hälsa ellerrör sexualliv eller avslöjarsom eller etnisktsom ras ursprung,
politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i
fackförening. Sådana uppgifter får behandlas bara i de fall räknassom upp
i lagen. Men utredningen har med hänvisning till artikel 8.4 i EG-direktivet
föreslagit bemyndigande förett regeringen och Datainspektionen före-att
skriva ytterligare undantag. Enligt nämnda artikel i EG-direktivet får näm-
ligen medlemsstaterna hänsyn till viktigt allmäntett intresseav avgöra
ytterligare undantag från förbudet behandla känsligamot att personuppgif-

Regeringen överlåtster. alltså här vadavgöraatt "ett viktigtär allmäntsom
intresse. För det första kan här ifrågasättas huruvida den lagtekniska kon-
struktionen överensstämmer med regeringsformen. För det andra jaganser

bedömningen vadatt ett viktigtär allmänt intresseav börsom göras av
folkrepresentationen, dvs. riksdagen.

Till detta kommer den osäkerhet föreligger avseende offentlig-som
hetsprincipens förenlighet med EG:s datadirektiv. Då vi inte med säkerhet
kan bedöma EG-direktivets inverkan på den svenska offentlighetsprincipen

detär vikt kommandestor justeringaratt i persondatalagenav sker genom
sedvanlig lagstiftningsprocess. Riksdagenen bör därför inte regeringenge

ytterligare kompetens efterhand detaljregleraatt bestämmelser kansom
komma påverka offentlighetsprincipen.att Denna princip förvaltas bäst av
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områdetpåutvecklingenframtidadenbevakakunnaförochriksdagen att
for-möjlighetochinsynfår fullfolkrepresentationen att stoppakrävs att

allmännadeleller försämrar rättenundergräver att taslag t.ex. avsom
handlingar.

detaljregleringomfattandetillledaförslag kommerUtredningens att en
sådan ordningregler. Genomtvingandeinförandeöverdrivetoch enett av

lösningundantagen. Enomfattningenöverblickasvårtblidettorde att av
råd.allmännautfärdarDatainspektionenkunnaställetskulle i attvara

kommandesåledesjaganfördatill dethänvisning attMed anserovan
sedvanlig lagstiftnings-skall skepersondatalagenijusteringar genom en

riksdag.ochregeringviaprocess

tolkningsfrihetanalys- ochBearbetnings-,

allmännadetmedborgare rättenvarjetillförsäkrar gentemotkap. §2 1RF
ochinhämta,punkt 1 ochinformation tarätten mottagameddela attatt

2.punktinformationdel av

saknas.vid meninginformation itolkaochanalyserabearbeta,Rätten att
bearbetningelektronisktill avancerad görfinnsi dagMöjligheter ensom

dennapunkt medbörEnligt min meningaktuell.rättighetsådan enmer
punkt,tredjeinförasrättighet t.ex.som

tolka slaginformation allaanalysera ochbearbeta,frihetbearbetningsfrihet: att av

forskning,frinödvändig förrättighetdennauppenbart är t.ex.Det är att
verksamhet.och politiskjournalistikundersökande
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SÄRSKILDA YTTRANDEN

Särskilt yttrande av

mpEdvardssonBoledamoten

kvalitet, integritetpersonuppgiftersOm m.m.

Inledning

skärpa politikers,något bidra tillyttrandemed dettaSyftet är att att myn-
på kvalitetsfrågomauppmärksamhet rörandeberördasoch andradigheters
form aktuell.vilken lag eller tekniskpersonuppgifter äroavsett som

forskare och sakkunnigpolitiker, utbildare,bedömningEnligt min som
det svenska samhället inte sällanpå personuppgifter ikvaliteten extremtär

verksamheter verkar detvissa samhälleligaundermålig och inom närmast
saklighetskrav exempelde elementäraregel inte iaktta ut-mestattvara -

bampsykiatriska/barnpsykologiska s.k. utredningar. Så-ochsocialagör
enligtövertalningsdokumentoftadokument konstruerasdana propa-som

och omfattandeensidigt urval, vaghetgrundprinciper,gandans t.ex. upp-
avsaknad källangivelse, felak-allvarliga fenomenSådanarepning. som av

uppgifter stårundanhållande iogrundade tyckanden,uppgifter,tiga somav
oberättigade tolkningar och obe-med önskade slutsatsenstrid den samt

for analys konkretaavsevärd omfattningharrättigade slutsatser, aven
forskning, utbildning och1996. BehovenEdvardsson,exempel, t.ex. avse

kvalitetssäkringsåtgärder är stora.
syftet med lagen skyddapersondatalag §förslaget till lEnligt är att

personliga vid be-intrång i denotillbörligtmänniskor mot
saklighetskrav inte till-grundläggandepersonuppgifter.handling Närav
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godoses och dokument konstrueras propagandistiskt person/familjmot en
uppkommer rimligen integritetskränkning. Exempelvis uppkommer all-en
varlig form integritetskränkning, det Förekommer och cirkulerarnär fel-av
aktiga, förvrängda, överdrivna personuppgifter inte sällanetc. upprepas-
sådana uppgifter gångerantal i elleravsevärt olika handlingar.ett samma
En allvarlig form integritetskränkning föreligger, närannan av person-
uppgifter korrekta, ändå falsk bild, dåär negativ selektivitetmen ger en
föreligger. Exempelvis förekommer hög proportion negativaatt person-
uppgifter samtidigt många för positivapresenteras uppgiftersom personen
undanhålls eller korrekta uppgifter sitt sammanhangatt och därige-tas ur

blir felaktigt tolkade Problemen desamma förär demottagare.nom av en
verksamheter, journalistik, inte lagregleras, förutsättst.ex. utansom egen-
kontrollerade. Bristande kvalitet hos personuppgifter leder inte bara till
integritetskränkningar också till fel vid beslut, till uppkomstutan ellerav
förvärrande konflikter, till onödiga processkostnader och till fel vidav an-
vändning uppgifterna för historiska, statistiska och vetenskapliga än-av
damål.

svenskI grundlag, regeringsformen lkap. 9 föreskrivs saklighet
och opartiskhet vid offentlig verksamhet och detta bör då rimligen ut-
märka hanteringen personuppgifter inom sådan verksamhet. förslagetIav
till persondatalag behandlas kvalitetsfrågorna i form "Grundläggandeav
krav på behandlingen personuppgifter" i § och9 vad gäller "Rättelseav
i 28 § och viss i betänkandet anknyter till dessa frågor.text Jag skall här
från mina utgångspunkter tydliggöra några de elementära kvalitetskravav

bör uppfyllda beträffande personuppgifter/persondata. be-Jagsom vara
traktar härvid data respektive uppgiftertermerna densom synonyma -
förra utmärkande för forskningskulturenär och dentermen ärmer senare

utmärkande för utredarkulturen.mer

Några elementära saklighelskrav

lttalat syfte eller frågeställning eventuellt i form hypotes, dvs. på-av
stående på försök eller angivet godtagbart ändamål utgångspunk-ett utgör

för söka eller skapa data. kanDet exempelten att s.k.nämnas attsom so-
ciala utredningar i barnavårdsärenden i regel saknar uttalad frågeställning.
De mestadels eller mindre metodisktutgör naiva klippkollagemer av
övervägande negativa uppgifter osakligt och olagligt tillrättalagdaärsom
utifrån förutfattad bedömning i syfte övertala beslutsinstans. Re-atten en
dan därmed kan de inte betraktas sakliga utredningar konstrue-ärutansom
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underförstådda syften iFörekommandeövertalningsdokument.rade som
rörandemängden bristermaximerasökautredningarmånga att en person

och olagliga.osakliga, oetiskaframstårfamiljeller som

frågeställningen. Gällerförhållande tillilämpligskallMçtodikçn2. vara
så kan intetill sinfar harrelationvilkenfrågeställningen ut-son,t.ex. en

varpå bedömningarrelation tilltill modernsbegränsasredningen sonen,
metodik,tillrelationfadernsgrundsaklig presenteras ensonenutan om -

utredningar.bampsykiatriska s.k.i vissajag settsom

data/uppgifter gäller i för-hoskrävs.
frågeställ-betydelse förharfrågeställning. dataOmvisstillhållande en

de relevanta.uttryckasdettaså brukar ärgäller,sakenningen/det attsom

tillförlitlighet intedata/uppgifter. Omföreligga hosmåsteTillförlitlighet4.
Tillförlitlighet fast-otillförlitliga.avförasmåste datasåföreligger, som

överensstämmelse mellanstuderakontroll,ställs attt.ex. genomgenom
påver-felmöjligheter ochkällor/metoder, övervägaoberoende attgenom

osäkerhetstecken, teckenfråga,t.ex.faktorerkande attsättet att genom
övervägandenkällkritiskabeaktas,kvalitetpå låg etc.genomm.m.

inte kanfall källanföreligga i demåsteuppgifterKa"llredovisning av
skalluppgiftKällan tillregister.välkäntsjälvklar, ettt.ex. angesenanses

skallExempelviskontroll utföras.ochsökaslätt kandenså att per-noga
och do-identifikationerforderligochåterges medsonkällor annannamn

in-beställas fram.de kan Dettaså exakt ärskallkument/skrifter attanges
under-"EnligtUppgifterforskningen.inomternationell praxis typenav

personalen"Enligt organisationkänt i, "Detsökningar... är att...
från personaluppgifterförmedlar"Färeståndaren, etc.att...X om

kontroll kansåkällredovisninginte krav är attuppfyller noggrannsom
källan iredovisaanmaningåligga utredarenmåsteDet att utangöras. an-

måste för-källredovisninggodtagbarUppgifteruppgift.tillslutning utan
uppgifter kan intesaklighet föreligger. Anonymaanspråkkastas, när

anklagelser,till falskaobegränsade möjligheter ärmedgerkontrolleras,
söka rele-utgångspunkt förvärdeenbart haoch kanfelaktiga attofta som

uppgifter.kontrollerbaravanta,

nöd-uppgifter måstelämnadebestyrkandenSkriftliga ettvaraansesav
överföringsfel vidfördå riskenkvalitetskrav,elementärtochvändigt

uppgifterhar lämnatOfta hävdasöverföringmuntlig är attstor. personer
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framgårdet citat/referat/sammandrag bestyrktautan att att är av upp-
giftslämnaren. Enbart upplåsning minskar möjlighetenavsevärt kritisktatt
granska och upptäcka fel, utelämnanden Speciella problem föreliggeretc.
vid bestyrkande vad barn påstås ha till någon. beaktandeIett sagtav attav
människor inte ordagrant kan minnas korta samtal och utifrån det fak-ens

omedelbart löpande uppteckning vad barntum att tordesägerettav vara
så måsteovanligt, sådana uppgifter bedömas otillförlitliga, intenärsom

åtminstone ljudbandsupptagning föreligger. sådan gårUtan inte påverkan
påståenden, frågor kontrollera.etc. attgenom

Personuppgifter besök, händelser, testresultat bör dmrade.etc.om vara
Ofta det betydelsefulltär även klockslag, då klockslag kanatt ange vara
viktiga för fastställa ordningsföljd mellan händelser eller föratt tolkaatt
händelser. datumOm. inte dokumenterats, så har inte heller innehållet do-
kumenterats och det sig uppenbara efterhandskonstruktioner.rör Förom
vissa personuppgifter, egenskaper,typer så behövert.ex. permanentaav
datering inte aktuell. Om datum för införsel datumär föränvara senare
händelsen så bör båda datumen Differenseretc., tecken påutgör ettanges.
bristande kvalitet på grund minnesbortfall, minnesförändringarav m.m.

Precisering grundläggande kvalitetskrav.är Utan preciseringett av en
personuppgift går det ofta inte förstå vad med uppgiftenatt som menas -
den blir inte meningsfull. Logiskt innebär precisering mängdenatt av
tänkbara tolkningar till yttrande reduceras. Ett viktigt kravett vad gäller
situationer/händelser rörande de kan preciserasär utifrån frå-attpersoner

Vem/vilka, vad, hur, hur ofta, hurnär, länge, vad skeddegor som var,
omedelbart före respektive efter Exempelvis skall inte opreciserade,

generaliseringar Kalle besvärlig förekommaär itypenvaga av pro-
fessionell verksamhet. Vilka situationer och förlopp det frågan omär

All osäkerhet kring personuppgift, föreligga skall marke-en som anses
språkligt med kortare eller längre osäkerhetsmarkörer, möjligen,t.ex.ras

flera felkällor föreligger Andra osäkerhet frågeteckensättetc. äratt ange
eller hela frågesatser. Självklart kan det i vissa fall föredraatt att ute-vara
lämna osäker uppgift för inte åsamka skada. Negativa skvallerartadeatten
uppgifter, tyckanden skall inte återges, bl.a. då de i utsträckningetc. stor
saknar källor, precisering, begriplighet Vid överföringm.m. av person-
uppgifter mellan och mellan dokument, så uppkommer ofta felpersoner
och snedvridningar i efterföljande utsagegenerationer. Det därför viktigtär
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och kontroll skett vidöverföringar gjortsvilkaklar överatt som omvara
överföringama.

på såpersonuppgifter får inte skeskapandetochSökandet efter sätt10. av
material bekräf-och redovisaensidigt letaeftersträvarutredaren attatt som

bekräftelsesökan-övertygelse ensidigteller fixförhandsuppfattningtar en
och information sökassakfrågan skall hållasmöjligheter iOlika öppnade.

dessa.för klargöraatt

får förändras, fabricerassaklig grund och inteskall haPersonuppgifter1l.
uttalanden, borttagandeförändringareller fabuleras, t.ex. genomavgenom

osäkerhetsmarkörer,bortfallsammanhang,betydelsefulla ge-genom avav
tycka-tro-känna-tillämpningtrivialiteter ellerbetoning avgenomavnom

personuppgifterTillvägagångssättet producerauppleva-kulturen. att ge-
obegränsade möjligheterrörande medgeruppleva sakeratt personernom

kontaminering uppgifter och kan själv-personligfabrikation ochtill av
saklig grund.fallet inte accepteras som

ändamålet väsentligt material fårfrågeställningen ellersyftet,12. För
undanhållas.aldrig

person/familjpåstående börkring omstrittArgumentationen13. ett om en
saklighetskrav på relevans,Härvid skall till-respektiveofta ske för emot.

motsägelsehantering beak-precisering,källredovisning,förlitlighet, m.m.
för respektive före-olikheter i mängdenGivetvis kan argument emottas.

ligga.

skall åtföljas kortfattade generella testbe-testresultatPsykologiska14. av
validitet, dvs. samband med detredovisningmedskrivningar testensav

dvs. mättekniska tillförlitlighet förreliabilitet,gäller ochsaken testensav
saklig grund testresultatreferensgrupp.relevant Att äranta att ettutan re-

utredaren redovisainte acceptabelt. inte dettillförlitligt Kanlevant och är
Vidare skall inverkande omständig-testresultaten förkastas.skallnämnda
några dagar tidigare förflyttats frånbarntestningen,heter vid att ettt.ex.

föräldrakontakt, befinner sig i kristillståndfrånhemmiljö,sin spärrats
tolkningmåste in idå sådana faktorerredovisas,klart vägas avm.m.

skall testresultatinverkande omständigheterintetestresultat. Redovisas
användas för bedömning ak-skall inteGamla testresultatförkastas. av en

tuell situation.
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15. skall logiskt sammanhänga
med det redovisade grundmaterialet. Medger materialet alternativa tolk-
ningar skall dessa redovisas. Saknas rimligt sakligt underlag skall inte slut-
satser/bedömningar saklig grund Osäkerhet skallutan avges. anges.

Personuppgifter praktikeni

Några exempel rörande hur mjuka personuppgifter kan i praktikenutse
skall här redovisas.

överläkaryttrande stårI ett om en mor:
"Hon tedde strykrädd hund... likgiltig,sig nollställd, utsla-som en

gen.
överflödig.Kommentar

vårdnadsutredning stårI far:en om en
"Han drack berusad fredag och lördag.sig varje

Någon saklig grund for påståendet redovisas inte, det verkar härrörautan
från benägenhet svartmåla den andraparts att parten.en

framgår i bampsykiatrisktDet yttrande innehållerett delatt texten en
ologiska och utredarens ideologi kontaminerade uttalanden, t.ex.av egen

"Föräldrarnas tendens till svartmåla myndigheter och institutioneratt
kan längden skadligt för barnen, eftersom dessai kan utvecklavara en

bild, dels själva, dels utvecklanegativ sig antisocial attityd iav en
framtiden. "

Observera här den värderande "svartmåla. Observera dentermen även
ensidiga tolkningen något helst redovisat vetenskapligt stöd.utan som
Tankefelet imperfecta dvs. ofullständigtenumeratio övervägande al-av
ternativa utfall föreligger. Om barnens kritiska tänkande utvecklas så kan
det dem starkare grund stå på i framtiden.tvärtom Observera hurattge en
utredarens ideologi leder till kopplingen mellan antisocial attitydegen

kritikoch myndigheter och institutioner. Utredarens antidemokratiskaav
ideologi står här i strid med den yttrandefrihet stadgas i svensksom
grundlag RF kap. § och2 1 irrelevanta uttalanden detta slag skallav
därmed inte förekomma i intyg detta slag eller på samhället betaldav av
arbetstid.

joumalanteckningI chefsöverläkare i bampsykiatri vid Region-en av en
Örebrosjukhuset i står följande far efter endast kort samtal medettom en
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omhändertagande saklig grund har gjorts familjensföräldrarna. Ett utan av
utifrån byskvaller, varför konfliktsituation råder.lilla flicka en

också handlingarhar fram har behövts"Han aggressivt tagit isom
och han har fått hjälp där advokat... framförärendet via sin aggressivt

samhälle, myndigheter...kritik uttrycker klaraHansin gentemot
tidigt störd, misstänkt karaktärsstörning ochtecken klaratt vara enav

separationsskada.
vanlig hederlig arbetare med förtroendeuppdrag och aldrigDet är somen

samhället till last här beskrivs. Vid de mycket ingåendelegat som mer
haft med framstår han begåvadkontakter jag och efter-mannen somsom

omfattande barnpsykjoumalen kom inte till föräldrarnastänksam. Den
påpekade fanns...förrän jag den lagligakännedom Mannens rättatt att ta

psykiatriseras här med fabuleringar förs in i jouma-fram handlingar som
modeetiketten tidigt störd kommer tillkringflytande använd-len. Den

ytterligare tvåhär och kompletteras sakligt ogrundade eti-ning även av
ketter.

med följande påstående på nivå:jämförelse kanEn göras samma
Datalagskommittén yrkade på"Ledamöter ofentlighets-aggressivti

bibehållande betonade viktenoch kunna kritiseraprincipens attav
klara påmyndigheter. innebär tecken tidig misstänktaDetta störning,

och klara separationsskador.karaktärsstörningar
barnpsykiatrin vid det aktuella landstinget ikan ärende ef-Det nämnas att

undanhållit frånärende journaler föräldrar velat ha dem ochutter som
erforderligt politiskt beslut förelegat årockså under antal tagitutan att ett

orimligt höga avgifter för joumalkopior, sannolikt för motverkaattut ut-
också förlorat utlämningsmållämning. Landstinget har i kammarrätten.

sandlåda,Vid familjesession i där fadern deltog, psykologen ien en ger
flicka inte vill vidjournalen sanden och slutarrörastort utrymme att en

följ ande uttalande:med
de fall där har inställning till den sanden"I my;negativ torraman en

någon formfly; det finnas historien. "iövergreppav
för detta finnsVetenskapliga referenser inte angivna och jag har aldrig

på i den internationella facklitteratur kringdenna idé all sexuellastött
tagit del de åren. torde för den intejag fixe-Detövergrepp senasteav som

tänkande vid finnas antal konkurrerande orsaker,sitt övergrepp ettrat t.ex.
renlighetsfostran, social inlärning, humörvariationer, sjukdom, motstånd

m.fl. journalen står för tillfälleotrevlig psykolog I attmot sammaen
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någotlite feber dag" psykologen möjligtflickan "har i nämntutan att
med familjen stårVid leksessionen dagar ingetsamband. sex senare om

där står "Flickan slut påsandrädsla sandennågon gör nästanattutan t.ex.
område...brodernsi

någotunderlåter dock uttala detta striderPsykologen att att motom
dementera de tidigareeller uttalandena.föreställningen övergrepp attom

påpekas psykolog i mig granskat ärendekanDet ett annatatt avsamma
på sexuella och inteorrnrädsla tecken hellerövergrepp angavsomangav

inlärning. Många barn har någotalternativa förklaringar, social dedå t.ex.
för basfrekvensema avsevärda vilketeller rädda dettaogillar är görär --

argumentation suspekt. bygger sådanaslag godtycklig Dessutomän merav
från gammal folktropå den i psykoanalytisk teori och vidske-här idéer

liknar penis, sandinförda likhetsprincipen. Orm, liknarpelse etc.svans
ogilla filmjölk betydereksemsäd/sperma, runt att attosv. manmunnen,

orala sexuella Bampsykiatriska utredningar skallförvarit övergrepp.utsatt
kritisk-vetenskapligt grundade metoder, kunskaper och bedöm-innehålla

fantasier.-inteningar

ingiven skvallerskrivelse 8-årig pojke, doltdomstoltillI om en upp-en
undertecknadtillställd skolan och bitr.socialtjänsten,rättad av enmenav

står exempelvis följkomma från skolan ande:så denrektor, attutatt ser
snoppfixerad."Kalle är

har enda underlag två trivia-generalisering, vilken iDetta är texten somen
snoppintresse i här aktuell ålderkälla. Pojkarsskvallerexempel utan

torde ha avsevärd frekvens.

skrivelsen stårI även t.ex.
"Kalle bråkig på "är rasterna.

påvisas inte på någotochPersonkällor konkreta situationer saknas. Det sätt
utanför normalva-exempel eller bedömningar skulle liggamed Kalleatt

det funnits exempel borde det varit lättriationen. Om graverande konkreta
preciserat beskriva dessa.att

illustrera förtryck barnBåda exemplen kan det omfattande förtal och av
generaliserande, dekontextualiserade skvalleruppgifter före-med som

inom skolkulturen.kommer

påstående finns i social utredning:Följande en
på barnpsykiatriska kliniken har"Personal de känner in-sagt att oro

inställning och myndighe-fadernsför negativa aggressivitet gentemot
Jter.
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innehåller ingenHela utredningen frågeställning och ingen beskriven me-
todik förhållande till frågeställningen.i implicitaDen utredningsmetodiken
har väsentligt inslag maximera antal negativa uppgifter fadernattsom om
och på omfattande dem i dvs. förföljandesätt repetera strategiertexten -
föreligger. Därmed föreligger i denna inte ovanliga påståenden brotttyp av

många de här nämnda elementära saklighetskraven. Exempelvismot av
påståendetfaller redan ingen personkälla och tidsangi-att attnamnges

velse saknas. Personalens självfallet icke-relevantär uppgift häregen oro
och heller fadernsinte icke preciserade inställning till myndigheter har

förhållandenmed barnets Något helst sambandgöra. mellan för-att som
mågan vård barn och nyttjande yttrandefriheten tillatt ta eget attom av
uttala sig kritiskt myndigheter finns inte belagt och uppgiften därförärom
icke relevant. Vad gäller den vanligt förekommande anklagelsen om
aggressivitet, så saknas precisering och uppgiften därmed obegriplig.är
Föreligger något speciellt beteende hos fadern eller aggressivitetär ett
tyckande eller fabulering hos utredaren, språklig association tillt.ex.en en
negativ inställning, läggs till för förföljande öka mängden felattsom

studie studerades bl.a. socialtjänstensI beskrivningar klienterna.en av
fallen blev beskrivningarnaFör aktmaterial plus handläggarinter-ett av

vju tonårsflicka följ ande totalfrekvenser inom parentes:av en
egocentrisk 5Intensiv-

gränsdragning 7Ingen-
Får impulsgenombrott 5aggressiva—

tidigHar psykologisk också neurotiska dragstörning, 5en men-
örbrukar relationer påF destruktivt 8sättett-

Vet vad hon vill och hon påinte 2är vägvart-
Delat tillvaro eller ellersin 10i vit,svart ont gottupp-

bristandeHar uthållighet 2-
Mycket ångestjäølld 3-
Uppfattas mycket intellektuell 6som-
Väl bevandrad terminologin både psykologii ochinom socialt ar--
bete 3

mycketHar utmanande beteende 5mänmot-
behov bli bekräftadHar 5attav-

Spelar 6ut vuxna—

Av de nämnda14 upprepade personegenskapema/attributionema kan alla
möjligen värderas negativa. förekommerHär flerautom ett depar som av

vanliga etiketter ofta används inom den naivistiska utredningskultu-som
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gränsdragning, bristandebristandeångestfylld,störning, ut-tidigt.ex.ren,
beteendegene-Några egenskapernautmanande. ärspelarhållighet, ut, av

inträffade situa-beskrivningvuxna,spelarraliseringar, utanutt.ex. av
tioner.

språk-framkommer inte. DepreciseringarochSituationsbeskrivningar
vilketverkligheten,konkretamed denkontaktenharetiketternaliga tappat

och farligt.osakligt Mottagarenslagetdet härpersonbeskrivandegör av
avsågs. Uppgif-ursprungligenvadnågottilllätt änassocierar annat som

totalmaterialet.igrund,redovisad saklig ävensaknarterna
myndigheter.flera olikamellancirkulerarpersonuppgifterSamma

samarbete.kallas Detinnehållet i det ärdeltyvärrDetta är somaven
hjälpande myndighe-denfå hjälpmänniska kan närförstå hursvårt att en

stridpraxis ioch enligtbild hennenegativsåframkonstruerat avten en
resursanalysen. Iklientperspektivet ochignoreratsocialtjänstlagenmed
från ochklientenuttalandenmeningarnautgjorde 3falldetta procent av

analysnämnde närmaremeningarna utan att0,6 procent enresurserav
gjorts.

effekterförödandekanexemplifieratspersonuppgifterDe ovan gesom
fårmyndighetellerhandläggaretill klienten,på relationen när annanen ny

också blikandesinformation. Detellerinformationslagdetta snarareav
Överbetoning indi-på klienten.händelsetillorsakernaskyllalätt avatt en

individfaktorerantaltillhandsorsaker ligger närnära ettvidfaktorer som
tillgängliga.lätt Ettmentaltskvallerkulturmyndigheternas ärgenom

utnyttjad blevsexuelltblivitsade sig hadå flickanpå dettaexempel är att
bjudit sig.honförklaringsocialsekreterarens utatt

följande läsa:stodl-utredningLy l att9. I en
luktade haschdettycktesocialförvaltningen ipå"Personal rummetatt

där K varit.
ochfrågeteckenantalfinnsoch detsaknastyckande storttill detta ettKälla
iinte harskvallerpåstående.detta Det utgörtolkningarmöjliga ensomav

modernbokstavligendet inte sägsObservera attutredningstext attgöra.att
såsanning, finns detnågoninnehålleruppgiftenhasch ochluktade att om

nå-haschlukt iföruppkomstbetingelser t.ex. attmöjliga ettflertal rum,ett
bokstav-intebehöverUppgiftenhaschlukten.fört ditKän varaannangon

denså kommerK nämnsfelaktig,ligen att samman-genomgenommen
påståendet:medJämförokritisk läsare.införbelasta Khanget att en

hasch konstitu-luktadedettyckte iriksdagshusetpå"Personal att
Datalagskommitténdär varit.sammanträdesrum,tionsutskottets
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utnyttjande i dag förekommandeMed tekniker för genereringav av per-
sonuppgifter det här slaget blir möjligheten negativt belastaattav
kommitténs ledamöter eller helst obegränsade.vem som

Previa i Göteborg10. producerade 1995 s.k.en om en
forskningsavdelning vid Göteborgs universitet. Trots de angivnastor att

syftena såallmänna, inriktade utredaren enbart pårapporten attvar genom
intervjuer framoseriösa och skriva skvaller endata anonymtner om en

del personalen ogillade. De kritiska valdes utperson, som en av som var
för intervjuer och inga preciserade eller källredovisade uppgifter från för-
följama redovisades. Statens ansvarsnämnd erhöll den förfalskade rappor-

plus egendomlig revisionsrapport efter anmälan från universitetetten en
och begärde omedelbart precisering, vilket universitetet inte kunde Denge.
berörde professorn fick i inte sig alls skvalleruppgif-rapporten överyttra

i och han förvägrades tillgång till i halvår.tema rapporten rapporten ett

på lågaexempel den nivån iEtt Previas skvallerpromemoria och därmed i
universitetets argumentation följande formulering:utgör

förefaller blodiga halshuggningar råttornjuta med giljotinav av
min granskning Edvardsson,I 1996c lät jag professornrapportenav avge

skriftliga kommentarer. framgårDet han vid flertal tillfällen fannatt ett att
råttorpersonal inte avlivade på och det fortfarande lågrätt sätt attannan

råttorlevande bland liken. Hans tillsägelser detta gjorde personalom
mycket förbannade på honom. delEn personal hade också upprepat
kommit till honom och bett honom avliva råttor, då de inte kunde klara
av/lära sig detta själva. inteGenom efterhöra den anklagades uppfatt-att
ning materialet, så kunde sådana förhållanden undanhållas i rapporten.om

Exemplet visar hur personskvaller används metod ianonymt som en
maktkamp och mobbingkampanj på universitetsinstitution. Pressen läten
sig Previa okritisktliksom till spelbricka i förföljelsen ochgöras publi-en
cerade höra professorn hänsynslösa skriverier och bilder medutan att

nämnande, skadade den utpekade och dennes familj .Det kannamns som
universitetets ledning skriftligt återtognämnas alla anmärk-att senare

ningar bristen på substans gjorde situationen ohållbar för universitetets-
dåledning. hade universitetet åstadkommitMen redan skadorstora genom

sprida personuppgifter saklig grund. Till historien höratt utan att pro-
fessorn den vetenskapligt produktive på fakulteten, vilketmestvar var
svårt för del kollegor.att ta en
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fet rubrikförekom i Bergslagsposten LO-februari 1997811. Den storen
åtföljandekanslist med därtvingasFacken säga text personenenupp

lönebidragsanställning.framgår gällerdet det Denoch ut-att ennamnges
undertecknat redaktionschefentillfrågats.intehängde har Reportaget är av

insändare läsa från denstår följandefebruariKarlsson. Den 14Göran att
I skrev medKarlssonberörde och Göran reportaget ettsvararsomsamme

märkligt resonemang.

blivitjagHar en

personoffentlig
Illjagfick allrnlnhetenskakännaTill mintörakrkkelse sättatt

lördagen Detanserjngharliinehichg..den8 mjagtidningeniläsa
från högstagraduppsägning i allrafebruari min varaenper-om dåligjug ha:iLindesberg. sonligsaklAnLO-facken en

sektionen dirtörharlönebidragharochekonomin ärAtt rygg nl-Bergshgspostcnellerjag bliruppsagd varkendåligoch tyvärratt någontinguiñgt, medmycket Men gö-givetsvis anär annangon chmin-tidningen Jaghoppasinnerligti rareagerade attdetjag
försvårat möjligheterminautminnamn harvarutmanskriver te

ett jobbframöver.lönebidrpgstjlnst.tilljaghar annatochatt frånoffentligVadlrdettbrtypavjounmlistik ursäkt Bergs-En
plats.jag lagsposten sinintegritettyckerPersonlig an vore

frånBergs-ävenkanbegär:man Tills vidarekanslisllags-posten.
LO-Fackcni LindesbergpånågotaldrigönskatJaghar

Redaktionen svarar:
jnämligenkanslistenArtikeln Bergshgspostenbe-i

ljkhuilned IiLÅS-facken.rättades
förståttefterhand viharflu eko- aumångaandra

kännersigsåradargumenten attnomish av
hansnamnpubliceradesiaxükeln.

någonvållatartikeln honomOmlönebidngnnslllldaper-garnas Äsjälvklartsåberviskada.Eñersomdettadrabbardensonal.
omursäkt,enda av xpersonsom . Hcar-n.I‘.fi.i.P’°LO-faekenfinsâgvi aa rimligt

RedIH13||IdI¢TdennaEvenatt namnge person.

tidning förekommer sedan åratal bland mycketI ogeneratannat ensamma
sakuppgif-in insändarepraxis med felaktiga och grundlösaatt ta anonyma

skvalleruppgifter, kontrollprivata offentligaäven attter, utanom personer
berörde förstmed den görs.

beträffandeavdragsutredning 1996 datorutrustning skri-i hemmetI12. en
tagit reda på någotskattemyndighet ha i frågan följande:utan attenver

persondator"Skattemyndigheten den Ni föranväntattanser som ar-
förbetsuppgifterna till del bruk.privatviss använtsäven

skriftligen och muntligenSkattemyndigheten upplyses såTrots att attom
ytterligareinnehar dator förfallet och vilkeninte är att enom personen

i skattenämndens offentligaså kvarstår uppgiftenyrkats, be-inteavdrag
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slut, vilket journalist fram dock skrevs inget i Såvitt jagtogen pressen.-
förstår finns inga hinder för den skattskyldige yrkat avdragvägraatt utan

samtidigt offentligt sprida fabuleringar vad den skattskyldigeatt om an-
vänder datom till.

Från13. skola utskickades i februari till föräldrarna1997 till eleverna ien
årskurs formulär,2 det på flera stårställen de ska fylla i till-ett attsom

med sitt bam. Någon frivillighet inte. stårDet enkätenattsammans anges
skall skickas tillbaka till läraren. Exempel på frågor följ ande:är

Hur trivs du i skolan—
Bra Mycket bra

"Har du många kamrater-
Inga Många

du med dina lärare"Hur trivs-
Inte så bra Bra

Hur tycker du du uppträderatt-
i skolan

Inte så bra Bra

föräldrar och lärareAtt bör muntligt diskutera uppkomna problem är en
självklar sak, generellt kräva elever i beroendeställning skallatt attmen
enligt strukturerade formulär hur de trivs med lärarna uppfattast.ex.uppge

åtminstone del integritetskränkande. framgår inteDetav en som om upp-
gifterna skall hanteras med sekretess, kommer få tillgång tillattvem som
dem, de kommer förvaras och i så fall på vad och hur länge.att sätt Detom
framgår inte heller de kan komma användas i sociala elleratt t.ex.om
andra utredningar eller i domstol.

det min på genomgång materialär under mångaav-
år och kontakter med hundratals drabbade människor grundade bedöm--
ning allvarliga och på sina håll systematiska integritetskränk-att närmast
ningar i dag förekommer i Sverige personuppgiftemas kvalitetattgenom
inte upprätthålls. Ur politisk synpunkt kan det också påpekavärt attvara

dessa kvalitetsbrister uppskattningsvis kostar detatt svenska samhället
flera miljarder kronor årligen på grund utebliven adekvat problemanalysav
och problemlösning, ignorerande människors kontraproduktivav resurser,
tidsanvändning, kostnadskrävande misstag och konflikter, felaktiga åtgär-
der, psykiska och sociala skador med samhälleliga följdkostnader m.m.
Exempelvis har jag sakkunnig påexempel hur det kan kosta isettsom
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processkostnader, familje-halv miljon i enbartstorleksordningen när enen
antal osakliga personuppgifteröverläkare levererarochrättsutredare etten

med sin Mänskligtrörandeutredningspapper umgängei pappas son.en
på medborgar-myndighetsrelationer, känslorförtroendeskadorlidande, av

och skador på demokratin tillkommer ochoch förnedradkränktatt vara
ekonomiska Sakligheten och etikenlätt tilllåter sig inte översättas termer.

Kvalitetshöjande arbete måstemåstepersonuppgifterna skärpasi avsevärt.
ske.

förekommer inom andraexemplifierade problemenhär ävenDe myn-
de här och tenderar tillorganisationer viaochdigheter nämntsän attsom

återfinnas iutredningsmaterial domskrivningar,domstolar ingivna även
berörd. Frågan varför intresset förrättssäkerheten personuppgiftersdvs. är

så från myndigheternashittills varit sida viktig ställa.kvalitet ärsvagt att
okunnighet höjda kvalitetskrav kanmöjlig tolkning minskaEn utöver är att

möjligheter inte sällan sakligmyndigheternas grund defi-att utansom nu
och skulle därmed stärka medborgarnas ställningverklighetenniera gen-

myndighetema. intresset för brister iDet personuppgifterstemot svaga
förhindra sådan maktförskjutning.kan handlakvalitet strävan attom en

till med kvalitetsproblemetkomma krävs politiska initiativ.För rättaatt
Exempelvis det rimligt kvalitetsproblemet utreds och detatt attvore upp-

vid konstruktion lagtexter berörmärksammas personuppgifter.av som
Även förslaget till persondatalag kunde kvalitetskraveni med fördel ha

tydligare och ställts högre.preciserats

påNågra litteratur personuppgifter,exempel rörande saklighet och
källkritik

Lundström, 1994. Kritisk granskningAsk, BUP-utredningar.U., av
Örebro,Högskolan i rapport.

Filipsson, Vårdnadsutredningar:Dahl, C. 1995.A., En kritisk
granskning vårdnadsutredningar.20 Högskolan iav
Örebro, rapport.

1967. Grunntrekk historieforskningensDahl, O. metodeløere. Oslo:i
Universitetsforlaget.

Edvardsson, l993a. Anmälarfallet. Modifierat sakkunnigyttrande.B.
l993b. Dagisfallet. Modifierat sakkunnigyttrande.Edvardsson, B.

Edvardsson, 1995. Relationsfallet. Modifierat sakkunnigyttrande.B.
Edvardsson, 1996a. Kritisk utredningsmetodik. Liber Utbildning.B.

lumfallet.Edvardsson, 1996b. Modifierat sakkunnigyttrande.B. F
Professorsfallet.Edvardsson, 19960. Modifierat sakkunnigyttrande.B.
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1996d. Child theEdvardsson, SwedishB. protection investigations in
-for the best ofsocial the children Konfe-services

rensföredrag under publicering.
Örtenmalm, 1994. LVM-utredningar kritiskForsberg, A-C., L. en-

Örebro,granskning. Högskolan i rapport.
Johansson, C., Karlsson, C. 1993. LVU-utredningarGunnarsson, L.,

Örebro,kritisk granskning. Högskolan i rapport.en-
Lindwall, 1995. LVU-utredningar.C.C., Repetivitet Hög-Ivemyr, i

Örebro,skolan i rapport.
1966. Empirisk semantik. Norstedts.Naess, A.

1993. focus faktorers inverkan vårdnads-Nilsson, Barnet VissaB. i i
och umgängesutredningar. Socialförvaltningen i Lund,
rapport.
Vittnespsykologins arbetsmetoder.Trankell, 1963. Liber.A.

frågor.Många fler finns i dessarapporter etc.
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Jan EversyttrandeSärskilt expertenav

instämmandemed av

Rolf Nygrenexperten

Är förenlig EG:s datadirektivoffentlighetsprincipen med

Inledning

och Datalagskommitténutredningar Datalagsutredningen DLUTvå -
ställning till frågan den svenska offentlighetsprinci-har tagitDLK om-

datadirektiv.förenlighet med EG:spens
dåslutbetänkande SOU :10 det föreliggandebedömde i sitt 1993DLU

behandlat slutligadirektivförslaget från medan den versionen1992, DLK
tillkom på svenskt initiativ förklarings-från den slutliga1995. I texten en

alltså fanns Beträffande artiklarnai ingressen, vilken inte 1993. i72sats
olikheter mellan den reviderade och den definitivadirektivet finns vissa

för frågaändring har betydelse aktuell normkolli-ingentexten ommen nu
jämförelse mellan utredningamas beträffande desion. Vid resonemangen

utgåttartiklarna bör emellertid beaktas, i huvudsak frånenskilda DLUatt
ändamålenangivna medan dessutom fästde i ingressen DLK stort avseen-

de vid förklaringssats 72.
regeringens direktiv till anförs: I arbetet med direktivet harDLKI

få stånd sådana lösningarhårt för till direktivet inteSverige agerat att att
står motsättning till den svenska offentlighetsprincipen ochi annan

svenska ansträngningarna på detta område hargrundlagsreglering. varitDe
finns den ståndpunkten inte någon be-framgångsrika. iDet gemensamma

står strid med tillämpning den svenska offentlighets-stämmelse i avsom
eventuella oklarheter vid tolkningenprincipen. undanröja allaFör att av

med offentlighetsprincipen, har på svenskt initiativdirektivets förenlighet
ingressen det möjligt hänsyn till offent-tagits in klausul i gör att tasomen

bestämmelser införlivas i nationell rätt.lighetsprincipen direktivetsnär
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instämmer i vad i kommittédirektivenDLK ochsägs argumenterarsom
för ståndpunkt,utförligt sin dock beröra delvisDLU:sutan att motsatta

uppfattning. tolkade i fleraDLU avseenden artiklarna på ochsättannat an-
såg normkollision förelåg.att en

har funnit framför allt förklaringssats ochJag 72 artiklarna 6.1 7att c
skapar problem visarl tolkningslägetl kompliceratärsamt att änsom mer

intryck begränsarDLK:s framställningenJag tillresonemang ger av. ovan
nämnda bestämmelser och förbigår bl.a. reglerna känsliga uppgifterom

gallring.och om

ÖrklaringssatsF 72

Enligt den sista punkten i direktivets ingress direktivet det möjligt attgör
vid genomförandet dessa bestämmelser hänsyn till principen all-taav om

tillgångmänhetens till allmänna handlingar.
fäster vikt vidDLK denna och anför: "Vi det möj-stor sats ärattanser

ligt bakgrund den uttryckliga bestämmelse har tagits in iatt mot av som—
punkt i ingressen72 tolka bestämmelserna i EG-direktivet på sådantett—

det grundlagsfast ellersätt är särskilt betydelsefulltatt be-som annars
träffande offentlighetsprincipen kan behållas.

finns emellertidDet omständigheter enligt min mening begrän-tre som
vikten och räckvidden hos punkt 72.sar

förstadetFör allmän handlingär speciell för Sverige ochtermen
Finland. engelska,Den franska respektive tyska motsvarigheten i ingress-

official document, documentär administratiftexten och amtliches
Dokument. Till skillnad från det svenska offentligrättsliga begreppet, som
omfattar både inkomna och upprättade handlingar förvaras hossom en
myndighet, innefattar de utländska begreppen bara i tjänsten upprättade
handlingar och inte inlagor från enskilda. Denna skillnad betydelse-t.ex. är
full och frågan hur EG-domstolen skulleär bedöma saken den önskadeom
fastlägga EG-gemensam betydelse. Skulle den vidare svenska ochen
finska begreppsbildningen väljas framför de andra medlemsländernas

begreppsnävare
det andraFör uttrycket ta hänsynär till take into account,

prendre compte, die Berücksichtigung och kanMansvagten vagt.
jämföra med den uttryckliga undantagsbestämmelsen i artikel där med-
lemsländerna för vissa ändamål yttrandefriheten skallrör ... be-som
sluta undantag och avvikelser från bestämmelserna i detta kapitel.om
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ställningegentligingendirektivtillhar ingressentredjedet ett somFör
uttalandendeoftavisserligen ettåberoparEG-domstolenrättskälla. om

fallnågottillintejag kännerföretalen,ifinnsändamåldirektivs mensom
bestämmel-tydligundanträngatillharförklaringssats använts attdär enen

artikel.i ense
försik-tillanledningomständigheternaanfördadeTillsammans treger

dero-innehållermån punkt 72vadoch ibedömningenvidtighet enomav
gationsregel.

bArtikel 1

uttryckligtsärskilda,församlas inpersonuppgifterkräverbArtikel 6.1 att
uppgifternabehandlingändamål ochberättigadeochangivna att avsenare

legal-ändamål. Enligtmed dessaoförenligtpåske ärfårinte sättett som
behandling.formutlämnandeartikeli 2definitionen är aven

utlämnandemyndighetsuppfattning kanvårEnligtanför:DLK aven
ofören-inteoffentlighetsprincipenstödmedpersonuppgifter anses varaav

samlades in.ursprungligenuppgifternavilkaändamål förmed deligt
in-fårochgrundlagamaframgårOffentlighetsprincipen vara enansesav
sigmyndigheternaforvaltningsverksamhet ägnaralltegrerad del somav

åt.
skillnaden detmed denartikeltillställning atthadeDLU att ta samma

oförenlig, vilketfår intestället forförenlig iskallstod avvaravara
gjordeUtredningensak.någon skillnad iskäl inteformallogiska görrent

personuppgiftersamla infår ...myndighetbedömning: Enföljande en-
myndighetenverksamhetbehandlas i den ärskalluppgifternadast somom

Ändamålet definie-uppgifterna skallbehandlingenmedutföra.ålagd att av
inteutredningen kanEnligtenlighet härmed.möjligt iså klart mansomras

offent-för tillgodoseuppgiftersamlar inmyndighethävda attgärna att en
behandlingenmedändamålethäravInnebördenlighetsprincipen. är att av

tillgodose offentlig-skallpå detdetbestämmasuppgifter inte kan sättet att
offentlig-med stödpersonuppgifterutlämnandehetsprincipen. Ett avav

ändamålsangivningmed denförenligtdärmed intekanhetsprincipen anses
föreskriver.artikel b6.1som

utlämnandeså: InnebäruttryckasochkortkanProblemet ettgott av
ändamål helstokäntför vilketpersonuppgifter till sompersonen anonym
mening fore-direktivets Detändamålsangivelse ipreciseradtillräckligten

bej akas.frågan böruppenbartintefaller att
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Artikel 7 c

Enligt artikel får behandling7 personuppgifter ske den nöd-ärc av om
för fullgöravändig rättslig förpliktelse åvilar den registeransva-att en som

rige.
framhållerDLK de registeransvariga myndigheternaatt rättsligtär

förpliktade följa bl.a. grundlagsreglema utlämnadeatt allmännaom av
handlingar och utlämnandet också led i derasär myndighetsutövning.ett
Utlämnandet alltså tillåtet enligt artikelär 7 c.

Även redovisadeDLU denna tolkningsmöjlighet karakteriserademen
den bokstavstolkning, vilken antagligen inte förenlig med direkti-som var

syfte: Enligt utredningen måste det tveksamtvets den aktuellaanses om
punkten verkligen kan sikte på bl.a. utlämnande enligt offentlighets-ta
principen. Vad talar för denna tolkning offentlighetsprincipenär iattsom
betydelsen del allmännarätten handlingar denatt ta tillämpas iav som
Sverige saknar motsvarighet inärmare EG:s medlemsländer. Av betydelse
för tolkning också syftet med direktivförslagetär att fastställaär högatt en
skyddsnivå, syfte inte kan uppnås offentlighetsprincipenett som nog om

den tillämpas i Sverige får gälla. De författningar torde vi-som som avses
dare få uppfylla vissa krav på konkretion. Utredningen därförär närmast
benägen hävda den ståndpunkten artikelatt inte tillåter7 något utläm-att
nande enligt offentlighetsprincipen, denäven redovisade punktenom ovan
enligt sin bokstav inte utesluter sådan tolkning. S. 87.en

Såvitt kan bedöma det inte möjligtär med ledning direktivetsatt av
ingress eller lagtext vilken gradavgöra konkretion åsyftad författ-av en

Ävenningsbestämmelse måste ha. på denna punkt har domstolen sista or-
det.

Artikel 1 I

Om personuppgifter samlats in från någon den registreradeän självannan
och skall lämnas till någon tredje skall enligtut artikel denll regist-man,
rerade obligatoriskt underrättas åtminstone den registeransvariges ellerom
dennes ställföreträdares identitet och ändamålet med behandlingen. Iom
vissa fall skall ytterligare information lämnas. Undantag gäller för det fall

den registrerade redan känner till informationen,att det omöjligt ellerär
oproportionerligt ansträngande den eller registrering elleratt utläm-ge om
nande uttryckligen föreskrivs i författning.
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offentlighetsprincipenEftersomartikel 11:beträffandeanförDLK
uppgif-fårdenochpersonuppgifterfåkan attochinnebär ut somatt envar

insamlarmyndighetdenkanharprincipi rätt somatt anonym,varaterna
uppgifterna kanvilkatillinformationlämnainteuppgifter personerom

lämnasgivetvisinformationkan attDäremotlämnaskomma omut.att
till denoffentlighetsprincipenenligtlämnaskommakanuppgifterna utatt
kräverdirektivetdetregistreradefår de sättHärigenomdet.begärsom -

uppgifterna kankategoriertill vilka mottagareinformation somavom-
offentlighetsprincipenenligtutlämnandeEftersomlämnaskomma ut.att

vidare förut-kan detgrundlag,svenskföreskrivs itillbakalång tidsedan
Därför torde detinformationen.till denredan kännerallmänhetensättas att

hänseende.i dettainformationlämnanödvändigtheltinte attvara
iDet skullepå12artikeldåvarande sätt:artikeln annattolkadeDLU

hävdas allmän-kunnadirektivförslagetiundantag atttill dessaanslutning
Vi-existens.offentlighetsprincipensväl medvetenSverigeiheten är om

handlingarallmännaskyldighet lämnamyndigheternassåväl utattdare är
grundlag.reglerade ianonymitetsskyddetsom

dock intetordedirektivförslagetiundantagen ut-berördaDe genu
offentlighetsprincipen. In-personuppgifter enligtlämnaför utattrymme

direktivförsla-persondataansvarige enligtför denformationsskyldigheten
pågår i detbehandlingenskilde kunskapdentillsyftar att somget omge

datasamlingen kanenskildafråga den utövaiså hanfalletsärskilda att om
författ-deVidare tordedataskyddsbestämmelsema.enligträttighetersina

på konkre-kravuppfylla vissafådirektivförslagetiåsyftasningar som
91.tion. S.

svenskatill detmed hänsynkommentarendenfogasHärtill kan att
till någonlämnatsuppgifterenskilde,denanonymitetsskyddet utvars

påredatolkningfå med DLK:s änkan mottaga-inte atttredje merman —-
knappastkanhelst.vilken Dettakategoritillhör varasompersonerenren

information harsjälva verketartikel.enligt denna Itillräckligärsomen
huvudregelmed tilloch till ochhuvudregeltillundantaggjortDLK ett en

undantag.utan
kollisionsfråganbeträffandetolkningslägetpårealistiskEn ger en-syn

än förmedlasdenkomplicerad bildmeningminligt avsommeren
har jag vidIcke minstbetänkande.kommitténsochkommittédirektiven

tolkningsmetoder. DetEG-domstolenstillhänsyntagitbedömningdenna
använderutsträckningidomstolen te-litteraturenostridigt i storattär en

ochbegreppsligabådeinnebär,tolkningsmetod. Denna mate-leologisk att
förenligt medbästpå detlösesproblemjuridiska sättriella ansessom
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fråga ändamål.i Datadirektivets syfte dels skaparättsaktens frittär att ett
flöde personinformation mellan medlemsländerna dels ochav som en—

informationsfrihetenförutsättning för skapa högatt en gemensam,-
skyddsnivå för personliga integriteten. Tolkningenden enskilda be-av

rimlig endaststämmelser blir dessa bakomliggande personrättsligaom
syften beaktas.
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yttrandeSärskilt av

FischerströmBarbroexperten

"allmäninsynsrättallmänhetensregleringen äricentrala begreppetDet av
detta be-föreslåförhar övergerKommitténhandling. attstannat att man
allmänbegreppetanvänder sigfortsättningenstället ioch i avgrepp

teknikneutralt. Detuppenbar.med detta BegreppetFördelen äruppgift. är
det skaparoffentlighetsprincipen. Och över-lagregleringenförenklar av
till insyn.iinskränkningarsekretesslagensmed rättenensstämmelse

någon för-åstadkommainteförslagkommitténsmedAvsikten är att
min meningEnligtallmänhetens insynsrätt.gällerdeti sakändring när

härför handlingenSkäletså blir fallet.risk förändå ärfinns attatt somen
uppgif-underordnatssammanhangi dettabetydelsefåttsådan har somen

tens.
självständig betydelse.har handlingenoffentlighetssammanhangI en

uppgifterfå deltillbegränsasskall inte rätt utanInsynsrätten att aven
i vilkenuppgifternafå i hurinsynocksågäller presenteras,rätten att

mening inte i denframgår enligt minförekommer.de Dettamiljö som
tydlighet kan krävas.med denlagstiftningenföreslagna som

i före-skall lämnasden uppgiftinnebär förslagetFörvisso utatt som
vilken uppgiftenhandling itillhandahålls denfallkommande attgenom
därmedhandlingen lämnaslämnas Men är närmastförekommer utattut.

stället föruppgifter ioffentligaför lämnametod utattatt som ensom ense
Offentlighetsprincipenshandlingen.fåsjälvständig rätt utatt

innehållameningborde enligt min§portalparagraf kap. lTF 2 ett er-
dennakännande rätt.av

inriktat påväsentligt varit TFdel har i alltdennaKommitténs arbete i
förslagetkonsekvenseranalys deNågon attkap.2 somavnoggrann

kan ha isammanhangi dettacentralt begrepphandlingallmänöverge som
området inte skett.haryttrandefrihetsrättsligaochdet tryck-delarandra av

ochotillfredsställandesådan analys. Dettainte medgett ärTiden har en
begreppsskiftethuruvidaosäkerhetuppfattningenligt minföranleder om

förändringar inom detmedför sakligaellerdet innebärkan ske utan att
yttrandefrihetsrättsliga området.ochtryck-
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Särskilt yttrande av

S ForsbergAndersexperten

följandeförslag vill jagDatalagskommitténsanledningMed göraav
kommentar:

dataskyddsdirektivuppdrag införliva iDatalagskommitténs EU:satt
därförutmaning. glädjandelagstiftning har varit Detsvensk är attstoren

persondatalag och reviderad tryckfrihets-förslagetkonstatera att en nyom
förändringar, huvudsakligen iinnebär fundamentalaförordning po-m.m.,

och allmänheten. har särskiltför både förvaltning DALKsitiv riktning
sådantoffentlighetsprincipens fortsatta giltighet påslagit vakt sättettom

och de demokratiska möjligheterna till insynrättssäkerhetenstärktatt man
Samtidigt har lagt grunden för utvecklingi förvaltningen motm.m. man en

på långförvaltning. Förslaget kan därmed sikt leda till bättreelektronisk
allmänheten och lägre förvaltningskostnader, under förutsätt-service för

ocksåstatsmakterna etablerar väl avvägda spelregler för informa-ning att
elektronisk förvaltning.tionshanteringen i en

måste konstateras förslaget i viktiga delar ofullständigt.Dessvärre äratt
förslagifulltutifrånsålunda svårt bedöma dehar DALK:s verk-Jag att ut

ekonomiska konsekvenserna för förvaltningensamhetsmässiga och och
efterlyser därför främst ordentlig konsekvensbedömning kommitténsen av
förslag. förslaget ställer alla myndigheterHelt klart inför förut-är att nya

det gäller infonnationsförsörjning och informationsuttag.sättningar när
varje kommittéEnligt kommittédirektiv 1994:23 skyldigär göraatt en

det förslagkonsekvensbedömning läggs redogöra för hursamtav som
skall finansieras.förslaget

därför underhand inhämtat uppgifter frånhar antal register-Jag ett
hållande myndigheter primära uppdrag sprida offentlig infor-är attvars

visar sig vid granskning flera dessa myndighe-mation. Det närmare att av
påverkasi hög grad kommer negativt Datalagskommitténs för-attter av

regeringen den föreslagna persondatalagstiftningenslag inte närsenastom
åtgärderi kraft vidtagit mildrar ‘konsekvensema.träder Huvudre-som

myndigheterna blir skyldiga inte barageln i TF, att att presentera utannya
också allmänna handlingar/uppgifter elektroniskt,lämna kommeratt ut
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enligt min bedömning innebära betydande problem åtminstone påatt -
kort försikt vissa myndigheterna. Utrymme för vissa kompensa-av ges-
toriska åtgärder neutraliserar delar förslaget, det saknas ettsom av men
grundläggande kring de finansiella aspekterna.resonemang

de myndigheterFör intäktsfinansierade, kommer kommitténsärsom
förslag få ekonomisk betydelse med påavseende denatt stor mängd
offentlighetsuttag kan förväntas. saknas iTyvärr betänkandetsom en rea-
listisk analys, hur kommittén tänkt sig myndigheternas hanteringt.ex. av

frånbegäran privata aktörer utlämnande mängder all-storaav en om av
uppgifter, s.k. för kommersiellamänna ändamål. Enligt min be-massuttag

dömning kommer kommitténs förslag leda till oacceptabla konsekven-att
för centrala delar förvaltningen beträffande möjligheten tillser massut-av
Flera myndigheter har i dag mandat tillämpa högretag. uttagskost-att en

nad vad avgiftsförordningen medger.än För dessa myndigheter föreligger
uppenbar risk för underskott i verksamheten måste täckas med in-en som

täkter från håll eller finansieras statsbudgeten.annat över DALK har-
heller inte någotfört principiellt kring prissättning infor-resonemang av
mationsuttag, sig det gäller offentlighetsuttag eller för kommer-uttagvare
siell försäljning och det bör föreligga någon skillnad härvidlag.om-

Sammanfattningsvis vill jag understryka Datalagskommitténs för-att
slag i grunden riktiga, konsekvensernaär för förvaltningensatt ochmen
statskassans del inte tillräckligt belysta. frånär Det mina utgångspunkterär
också oklart hur tänkt sig lagförslag syftar till ökad elek-att ettman som
tronisk insynsmöjlighet ska kunna förverkligas i praktiken på bredm.m.
front inom förvaltningen det finns väl utvecklad finansie-utan att en-
ringsmodell för utbyggnaden elektronisk inforrnationsinfrastruktur,av en

ska möjliggöra allmän tillgänglighet till information i elektro-som en
nisk form.

Min slutsats således förslaget i sinär nuvarande form dels, riskeraratt
bli en kakelugn i papp, på grundatt den elektroniska tillgänglighe-attav

ojämn, dels underfinansieratär är i storleksordningenten hundraett par
miljoner kronor. kanDet inte uteslutas underskottet kan komma bliatt att
betydligt Enbart Datalagskommitténsstörre. förslag Datainspektionensom

organisation och finansiering innebär uteblivna licensavgifter pånya ca
milj.55 kr årligen därmed undergräver statsfinanserna medsom samma

belopp.
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FreeseJanyttrandeSärskilt expertenav

1973:289.datalagenskyddas inte baraintegritetenpersonligaDen av
tryckfrihetsförordningensför skyddetbetydelseregelverk ärAndra storav

sekretesslagenoffentlighet ochhandlingarsallmännaregler om
insynen enligttryckfrihetsförordningenbalanserar när1980:100, som

kreditupplys-områdena för inkasso ochpåSpeciallagarförblirden stor.
allmänt har reglerexempel.TV-övervakning andra Meraliksomning är

också betydelse föroch Förvaltningsrättstraff-,bl.a. inom storprocess-
personskyddet.

ståttoch från i fo-integriteten tillden personligaskyddet förTrots att
lagstiftningsarbeteni allehandabeaktansvärtoch oftakus angetts un-som

fortlöpandepersonliga sfärenskyddadehar dendecennierder än tremer
Juristtid-Strömholm i SvenskStigjämförelse med deninskränkts. En av

eller kartläggningenkränkningskatalogenpubliceradening s. 6981971
betänkandesekretesslagstiftningskommitténs SOUochi Offentlighets-

tydliga språk. Utveck-talar sittintegritet och dagslägetoch1972:47 Data
David Flaherty,forskaretill utländskabidragitlingen har t.ex.att som

översikteninternationellaOntario, redan i denof 1989University Western
Chapel Hill utnämndeSocietiesin SurveillanceProtecting Privacy

övervakningssamhälle.Sverige till ett
det alltför oftautveckling naturligtvistill dennaOrsaken är ansettsatt

tillbehjärtansvärda flskaliska ellerskäl betraktatsfinnas som som mer -
på personliga integritetenm.fl. denrationella attutanatt tumma sesynes —

skatteregisterlagenexempelförödande helhetsresultatet. Tydligatill det är
tillkomstenvidskatteregisterförordningen 1980:6661980:343 och som

såkompletteratsfrån Få regelverk haruttömmande början.utlovades vara
områden sjuk- och social-gång. Andra påtagligamycket under ärresans

försäkringens.
effekter på männi-IT-utvecklingenssig in iför försökaställetI sättaatt

administrativa rutiner,alternativasamhälle ochskor och överväga an-
fått företrädesrätt.samkörningarIT-åldem, har bl.a. allehandatillpassade

samtidigt detpå integritetsskyddetmenligt inverkatResultatet har som ge-
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den unika integreringen personregistren inför Millenniumskiftetnom av nu
försätter Sverige i väsentligt position andra länder.sämre änen

Föreliggande förslag följer självfallet Europaparlamentets och Rådets
4

datalagsdirektiv 95/46/EG till Europarådskonventionen ochanpassatssom
OECD:s Guide Lines från 1980, vilka starka intryck från den svenskatog
datalagen i års1973 skepnad och den i sin följ de Europarådets tvåtur reso-
lutioner, då i tillblivelse, från 1973 och 1974 res. 73:22 och 74:29. Resul-

har i tid då PC-generation till månadertatet är och teknik-treen en sex-
konvergensen med alla sina effekter blir allt tydligare blivit föråldraden-
legal produkt till skillnad från i del andra länder inte kommersom en att
leda till tillfredsställande integritetsskydd. Dessutom blirett regelverket
svårt tillämpa.att

hade funnits allDet anledning naturligtvis med beaktandeatt, EU:sav
särskilda krav, utveckla modern och generell integritetsskydds-en mer
lagstiftning hade blivit, dels varaktig, dels liksom datalagen 1973som mer
vägledande för andra medlemsländer.

Slutligen har jag inte övertygats punkten 72 i förarbetena tillatt di-om
rektivet medger särbehandling i exceptionella fall.än Formuleringenannat
kan knappast generellt undantag. För den händelse såett ändockavse
skulle fallet borde sådan tolkning kullkasta grunderna för direkti-vara en
vet.
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yttrandeSärskilt av

ÅbergMargaretaexperten

OrdetADB-medium.påbearbetningendastomfattardatalagNuvarande
medförknippaskommitdärigenomuppgift, har attbetyderdata, som

omfattarlagkallamissvisandedärför att annandatorer. Det somär en
förpersonuppgifterhanteringmanuelloch person-ADB äventeknik än av

skyddhandlardenvisarrubrikfåstället attibör omdatalag. Lagen somen
uttryckaskanprivacy. Denengelskansjfrintegritetenpersonligadenav

enskildaförskyddlagintegritetsskyddslag, personerolikapå sätt, t.ex. om
flödetfriadetpersonuppgifter ochbehandlingpåavseende avmed omav

jfrpersonuppgifterbehandlingenkelt lagheltelleruppgiftersådana avom
behandlingpolisenstill lagförslagRegisterutredningens person-avom
personuppgift.persondata bytasbör motutlagtextenuppgifter. I

vittmänniskor inommångaskall tillämpaslagenföreslagnaDen av
utformning. Ipå lagenskravställersamhällssektorer. Det storaskiftande

till-hartolkningsproblemmedförthardatalagengällandemån denden nu
fallenenskildadegjorts iharbedömningamainneburitståndssystemet att

i ställetutsträckningibedömningarna störreNärDatainspektionen.av
själv behövspersonuppgifterbehandladenskall attgöras avsersomav

särskiltvilketlagenföreslagnadenbristerregler.precisa Därklara och
till lagen.överfördadirektdirektivetregler ärmedhänger att ursamman

anpassningochpreciseringde kräverhållnaallmäntsåregler attDessa är
lagstift-föreslagnadenmedPrecisering kommerförhållanden.svenskatill

någonledibehövaställeti görasningstekniken ett annan, re-att avsenare
bekymmersamtSärskilt ärenskilda.myndighet ellertillämpandegeringen,

förbjudet.tillåtetvadutläsadirekt kan ärinte resp.somatt man
lag-tilldirektivetfrånpersonuppgifter harbehandlinggällerdetNär av

oberoendebehandlasfårpersonuppgifterhämtats§ g10 avförslagets att
persondata-denhosintresseberättigatändamålför rörsamtycke ettsom

lämnaspersonuppgifternavilkatilltredjesådanahos mänelleransvarige
be-intresse. Dennaregistreradesdenänintressedetta väger tyngrenärut

svår till-därförochutformadgenerellt attalltförbaraintestämmelse är
denutläsaskanmotiveringen atttillåtande. Avalltförocksålämpa utan



ÅbergSärskilda yttranden."706 Margareta SOU 391997:

påbl.a. sikte marknadsföring. Behandling för direkt marknadsföringtar
bör i fall inte tillåten uppgifter lämnats med tvång tillvart vara av som en
myndighet den uppgifterna gäller i förväg sitt samtycke.utan att gettsom
Kommersialiseringen offentliga uppgifter, dvs. behandling för kommer-av

ändamålsiella uppgifter inte kan underlåta lämna tillattav som man
myndigheter, allvarligt integritetsproblem. sådanEn behandlingär stri-ett
der också grundtanken i direktivet behandling för på förhand be-mot om

Ävenstämda ändamål. det sig uppgifter harmlösa i sigrör ärom om som
kan behandling komma ske på kränker enskildassättatt etten som per-
sonliga integritet och där den enskilda har svårtmycket värja sigatt sär-
skilt vid behandling utanför Sverige. särskiltEtt bekymmer i detta

ocksåsammanhang SPAR och dess försäljningär personuppgifter förav
kommersiella ändamål. En verksamhet bakgrund direktivetmotsom av

ifrågasättas.starkt kan
viktig tanke bakomEn de reglerna tillsynsmyndighetenär skallattnya

befrias från rad rutinuppgifter. Samtidigt skapas sådan uppgift ien en ny
§ tredje stycket.4 Denna uppgift skulle mycket väl kunna utföras någonav

myndighet, och registreringsverket.Patent- Den sökert.ex.annan som en
uppgift företräder utländskt bolag eller dess dotterbolag iettom vem som
Sverige vänder sig rutinmässigt ändå dit i frågor.alla

föreslåsI 20 § bemyndigande föreskriva undantag från förbudetett att
behandla känsliga uppgifter. Undantaget kan i principatt vadavse som

helst och bör för tillgodose integritetsskyddet begränsas så det föratt att
undantag inte tillräckligt med allmänt intresseär enbart ekonomiskett av
natur.

Överföring personuppgifter till anslutit sig till Europarå-staterav som
dets konvention skydd för enskilda vid automatisk behandlingom av per-

tillåtssonuppgifter generellt i 34 § andra stycket. vilken omfattningI över-
föringar till inte medlemmar i skall fåär EU ske kan intestater som vara
enbart nationell fråga. Syftet med direktivet är regleren gemensamma
inom ochEU hållning omvärlden. Det kan baramoten gemensam senare
uppnås de enskilda och kommissionen tillsammans kommerstaternaom
fram till rimliga lösningar. gällerDet inte enbart Europarådskonventionen.

pågår förhandlingarF.n. inom EU huruvida EU skall ansluta sig till Euro-
parådets dataskyddskonvention. Uppfattningama huruvida konventionen
tillgodoser dataskyddsdirektivet divergerande länderna emellan. Någotär
generellt undantag för konventionsländema kan bakgrund härav intemot
tillrådas.



Åberg 707yttranden: MargaretaSärskilda391997:SOU

straff-uppgifter. Detstraff förbestämmelsefinns osanna§44I omen
ellerböterstraffetföreslagna äroch detbegränsatsstarktharområdetbara

tvåi högstfängelsebrotteteller ärmånader grovthögstifängelse omsex
preskriptions-innebärvilketårifängelsestraffmaximum ett enår. dagI är

priorite-få.relativt Deanmäls ärdatalagenbrottår.två De mottid som
oftavilketåklagarmyndigheterochpolis-hossärskilt högtnormalt interas

utredningutredas. Förhunnitde attinnanpreskriberasbrotteninnebär att
sininnebär ipreskriptionstid. Detlängrebehövsståndtillkommaskall en

iuppdelningNågonår.tvåi högstfängelseomfattabörstraffskalanatttur
fårvaritbrottetHurintebör göras. grovtbrottoch av-normalbrott grovt

möjligheternaförslagutredningens attmedskulleVidarestraffet.ispeglas
ytterligare begränsas.beslagtvångsmedel,använda t.ex.

oktoberden 24kraftiträdadirektivet senastenligtskalllagenDen nya
ikraftträdandegrundlagsfrågaitraditionerskäl ellerPraktiska1998. om

januariden 1kraft förräniträdaskulleintelagenmotiveraintekan att
pågående be-på redantillämpasskallgamla lagendentid1999. Den som

Datain-med stödförsregistergällerdetfalli närhandlingar, avvart som
årmöjligt. Ettså kortbörförfattningar,ellerbeslutspektionens somvara

övergångstid.tillräckligframstår ensom
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tilldirektivRegeringens
Datalagskommittén

1995:91dir.

Inledning

beslutade regeringen di-juni 1995torsdagen densammanträde 15Vid sitt
innehåller följande.Direktiven1995:91.dir.utredningenförrektiv

uppdragetSammanfattning av

med uppgift analy-tillkallaskommittéparlamentariskt attEn sammansatt
personuppgifterskydd förEG-direktivkommandepå vilket sätt ett omsera

förslag till lagframlagstiftning läggasvenskiinförlivasskall samt en ny
området.på

tryckfrihetsförordningensiockså föreslå de ändringarskallKommittén
motiverade föroffentlighethandlingarsallmänna ärbestämmelser somom

tekniken ochanpassad till denskallgrundlagsregleringenatt nyavara
på området.terminologin

Bakgrund

otillbörligtden enskildetill skydda1973:289 syftarDatalagen motatt
personuppgifter regist-till följdpersonliga integritetendenintrång i attav

Datainspektionendatabehandling ADB.automatiskhjälpmed avreras
tillsyn enligttillstånd ochansökningaruppgift utövatillhar prövaatt om

datalagen.
dennai världenden första lagenår ochkom till 1973 typLagen avvar

informations-utvecklingen inomSedan dess harräckvidd.nationellmed
datoranvändning i samhället.ökandealltmermedförtITtekniken en
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harDetta bl.a. lett till många europeiska länder införtatt någon form av
speciallagstiftning till skydd för den personliga integriteten.

Datalagens grundläggande drag oförändradeär dettrots äratt övernu
tjugo år sedan den tillkom. fårLagen därför i dag såväl innehållsmässigt

till sin lagtekniska utformning föråldrad.som anses vara
Utvecklingstakten inom informationstekniken har sedan datalagens till-

komst varit i det explosionsartad.närmaste ADB-tekniken har kommit att
användas på de flesta områden och den har fått allt betydelse förstörreen
samhällsutvecklingen. Ett exempel på teknikens landvinningar denärnya
kraftigt ökade användningen globala datanätverk, Internet, lettt.ex.av som
till tidigare oförutsedda möjligheter snabbt och billigt överföra infor-att
mation från dator till via telenätet. Utvecklingen har ocksåen en annan
medfört olika medier används i kedja,att exempelvis satelliter, faxar,en
telefoner, datorer och Likaså har s.k. multimedia fått vidgatpapper. ett ut-
rymme.

Denna utveckling leder till personuppgifter registreras,att kommunice-
bearbetas, lagras i ständigt ökande takt.ras, Utvecklingen medförosv. en

också ökade risker för den enskildes personliga integritetatt kränks.
Redan vid datalagens tillkomst förutsattes den skulle inomatt överses

framtid. Så har också skett i olika Denen utredningensnar etapper. senaste
på området, Datalagsutredningen, lade fram sitt slutbetänkande En data-ny
lag SOU 1993:10 i februari 1993.

Jämsides med Datalagsutredningens arbete pågick inom EG arbeteett
med fram direktiv skyddatt förta ett personuppgifter. Något direktivom
fanns inte Datalagsutredningennär presenterade sitt slutbetänkande. Detta

orsakerna till regeringen i propositionatt l993/94:lvar en av 16 Norm-
givningsfrågor på dataskyddsområdet, gjorde bedömningenm.m. att utar-
betandet datalag borde anstå till dess det fanns slutligtav en ny ställ-ett
ningstagande EU:s medlemsländer till direktivförslag.ettav

EU:s ministerråd har den 20 februari 1995 antagit stånd-en gemensam
punkt i fråga förslag till direktiv skyddetett förett enskildaom om perso-

med avseende på behandlingen personuppgifter ochner det fria flö-av om
det sådana uppgifter, det s.k. dataskyddsdirektivet, ochav slutligt ställ-ett
ningstagande till förslaget till direktiv förväntas under innevarande år. Det
finns därför inte längre skäl med inledaväntaatt det angelägnaatt arbetet
med lagstiftning på området.en ny
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dataskyddsdirektivtillFörslaget

på integri-nivåhögskapadirektivförslaget ärmed attSyftet gemensam,en
personuppgifterflödefrittmöjliggöradärigenomför etttetsskyddet avatt

idenfår inomMedlemsstaternaemellan.medlemsländerna gesram som
personuppgif-behandlingforvillkorenprecisera närdirektivet närmare av

fria flödetdethindradock intefårpreciseringarförekomma. Dessafårter
unionen.inompersonuppgifterav

lämnarlösningarflexiblaefter utrymmehar strävatförslagetI somman
medförenligtpådirektivet ärinförliva sättettmedlemsstaternaför att som

tillhänsynområdet ochlagstiftningstraditionen tarnationelladen som
tilllandfrånvarierarintegritetsskyddet ett annat.ettatt

stånd så-få tillhårt förSverigedirektivet har attmed ageratarbetetI
svenska offent-till denmotsättningstår idirektivet intelösningardana att

ansträngning-svenskagrundlagsreglering. Deochlighetsprincipen annan
finns i denframgångsrika. Detvaritharområdepå detta gemensammaarna

tillämpningmedstår stridibestämmelsenågoninteståndpunkten ensom
eventuellaundanröja allaoffentlighetsprincipen. Försvenska attdenav

offentlighetsprin-medförenlighetdirektivetstolkningenvidoklarheter av
ingressförslagetsklausul itagits ininitiativsvensktpåharcipen, somen

be-direktivetsoffentlighetsprincipentill närhänsynmöjligtdet att tagör
nationelliinförlivas rätt.stämmelser

följ ande.direktivförslagetiHuvuddragen är
såle-personuppgifter ochbehandlingpå alltillämpligtDirektivet är av

registermanuellasådanapådock endastmanuella register,påocksådes
påtillämpligtinteDirektivetkriterier.särskildautifrån ärsökbaraärsom

gemenskapsrättenutanförfallerpersonuppgifterbehandlingsådan somav
verk-ellersäkerhetsäkerhet,allmängäller statensden statenst.ex. som

för personligtpå registerhelleroch inteområdestraffrättenspåsamhet
konstnärliga ochjournalistiska,förpersonuppgifterBehandlingbruk. av

bestämmelser.materielladirektivetsfrånändamål undantaslitterära
angivnauttryckligtsärskilda,endast förinfår samlasPersonuppgifter

påanvändasfår inteuppgifterna ettändamål ochberättigadeoch senare
ursprungsändamålet.medoförenligtärsätt som

detsamtycke lämnats, ärendast närbehandlasfårPersonuppgifter när
detregistreradeden näravtal i vilket ärfullgöra part,förnödvändigt ettatt

uppgifternabehandlingförpliktelseregleradförfattningi attfinns aven
grundläggandeenskildesdenskyddaförnödvändigtdetskall ske, är attnär
det allmännasarbetsuppgift iutföranödvändigtdetintressen, är attnär en
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intresse eller slutligen, det i övrigt skett intresseavvägningom en som re-
sulterat i behandling personuppgifter skall få ske.att av

Känsliga uppgifter ras, religion, politisk åsikt, facklig tillhörighet, häl-
sotillstånd fåretc. inte behandlas. Dock gäller vissa undantag, bl.a. vid
den enskildes uttryckliga samtycke, för ideella föreningars medlemsregis-

för hälso- och sjukvårdens administrationter, och vid författningsreglerad
skyldighet.

Medlemsstaterna skall bestämma på vilka villkor fårpersonnummer
behandlas.

När personuppgifter samlas in skall de registrerade informeras bl.a.om
registeransvarigär och vad uppgifterna skall användas till.vem som

All behandling personuppgifter skall enligt huvudregeln anmälas tillav
tillsynsmyndighet. Medlemsstaten kan dock bransch- och sek-en genom

torsreglering eller motsvarande från anmälningsskyldigheten undanta så-
dan behandling personuppgifter inte kränker enskildas fri- ochav som
rättigheter.

Behandling personuppgifter innebär särskilda integritetsriskerav som
får inte förekomma tillsynsmyndigheten förstutan givitatt tillstånd till
detta.

Den registrerade skall ha få sina rättigheterrätt enligtatt den nationella
lagen prövade tillsynsmyndigheten och domstol.av

Överföring personuppgifter till tredje land får i princip endastett skeav
det mottagande landet har acceptabel skyddsnivå.om en
Tillsynsmyndigheten skall oberoende Den skallett havara organ. un-

dersökningsbefogenheter och befogenheter effektivt ingripa otillå-att mot
behandling personuppgifter.ten av
Medlemsstaterna skall införliva direktivet i nationell inom år.rätt tre

För de automatiska register redan finns föreskrivetär övergångs-som en
period på ytterligare år. För redan existerandetre manuella register är
övergångsperioden utsträckt till, längst, tolv år.som

Handlingsbegreppet m.m.

frågaEn central betydelseär för lagstiftningen på IT-områdetsom av är
tryckfrihetsförordningens TF bestämmelser allmänna handlingarsom
offentlighet 2 kap..

Till främjande fritt meningsutbyte och allsidigett upplysningav en
skall, enligt kap.2 l § varjeTF, svensk medborgare ha delrätt att ta av
allmänna handlingar. Rätten del allmänna handlingar får begrän-att ta av



Utredningsdirektiven 715Bilaga 1:SOU 1997: 39

särskilt i angivnatill vissa TFpåkallat med hänsyndetendast äromsas
förebygga eller beivra brott,säkerhet, intressetriketsintressen, attt.ex.

förhållanden.ekonomiska Begräns-personliga ellerenskildsförskyddet
skall ihandlingardel allmänna sär-ning rätten att ta anges noga enavav

lag sekretessla-1980:100, eller isekretesslagenskild lag, annan somen
också bestämmelser bl.a.innehållerSekretesslagenhänvisar till. omgen

handlingar 15 kap.. Sekre-hemligstämpling allmännaochregistrering av
viktig del integritets-med datalagentillsammanstesslagen utgör en av

sektorn.offentligaSverige inom denskyddet i
handlingar grunden för det offent-allmännadel utgörRätten att ta av

innehåller grundläggandearkivlagen 1990:782,arkivväsendet.liga I som
finnssåväl statliga kommunala myndigheter,hosföreskrifter arkiv somom

vårdingår arkiv ochi myndighetsbestämmelser vad samt omsom enom
arkiv.gallring av

frånmyndigheterna har början gälltdel material hosRätten att ta av
ursprungligen pappersdoku-Med detta begrepp harhandlingar. avsetts

ocksåklargjordes det omfattade kartor, rit-års1949 TFGenom attment.
År i fastinfördes bestämmelser slogoch bilder. 1974 TFningar somnya

traditionellgällde för handlingarprincip regleri typatt som avsamma
ADB-upptagningar.på upptagningar inklusivetillämpas tekniskaskulle

på någonuppgift fixeradupptagning för skulleMed ADB äravses en som
och antingen finns i eller kan in i data-datamediumform matas ensomav

för skulle också informatio-begreppet upptagning ADB liggamaskin. I att
ADB-teknik januariläsbar endast med prop. 1973:33. Den 1varnen

allmänna handlingars offentlighet helt ly-fick regler1978 TF:s om en ny
någoninnebar den lydelsen dock inte förändring.delse. sakI störrenya

åroffentlighetskommittén, Ju 1984:06 tillkalladesoch DOKData-
användningen i samhället.för utreda1984 att av personnummer

ocksåtilläggsdirektiv dir. 1984:48 i uppdragKommittén fick attgenom
ansågs förenade med offentlighetsprincipensde problemutreda som vara

på för automatisk databehandling ADB.tillämpning upptagningar
åtgärder för stärka offentlighets-Kommittén skulle särskilt överväga att

möjlighe-det gällde dess egentliga syfte medborgarnaprincipen när att ge
verksamhet.i myndigheternastill kontroll och insynter

slutbetänkande Integritets-Kommittén avlämnade i december 1988 sitt
offentlighetsprinci-informationssamhället SOU 1988:64, därskyddet i 5

för behandlades.på upptagningartillämpning ADBpens
offentlighet, integritet och lämnadeproposition 1990/91:60 ADBI om

till offentlighetsprincipenhärefter förslag syftade stärkaregeringen attsom
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i fråga ADB-upptagningar. propositionen föreslogs vissaI ändringar iom
tryckfrihetsförordningen. Departementschefen delade DOK:s uppfattning

svårigheterna med ADB-upptagningar i den praktiska tillämpningenatt av
offentlighetsprincipen inte bör lösas någon genomgripande ändringgenom

grundläggande bestämmelsernade i kap.2 TF. Oavsett vilka begreppav
använder sig kommer sannolikt problem kvarstå frånattman av samma

offentlighetssynpunkt. begrepp skulle enligtNya departementschefen
skapa fler problem de skulle lösa. Departementschefens slutsatsäntvärtom

det inte fanns skäl ändra begreppsapparaten i i frågaTFatt attvar om
ADB-upptagningar. Förslagen riksdagen bet. 1990/9l:KUll,antogs av
rskr. 1990/911160, bet. 1991/92:KU2, rskr. 1991/92:3.

januari publiceradesI 1995 LEXIT, resultatetärrapport etten som av
utredningsarbete för vilket Datainspektionen I redovi-ansvarat. rapporten

hinder frånrättsliga verksamhetsmässiga utgångspunkter förrentsas en
rationell IT-användning i förvaltningen. förordasDär bl.a. datalagenatt
skall teknikoberoende, generellt utformadersättas integritets-av en mer
skyddslagstiftning. Vidare påpekas begreppet handling svårtäratt att
applicera i medievärld där bild, och ljud förenas arkivlag-text samt atten
stiftningen blir allt svårare tillämpa på grund nuvarande handlings-att av
begrepp.

Uppdraget

Datalagstiftning

Enligt kap.2 3 § andra stycket regeringsformen skall varje medborgare i
den utsträckning i lag skyddas hansnärmare personligamot attsom anges
integritet kränks uppgifter honom registreras med hjälpattgenom om av
ADB.

nuvarande datalagenDen får bakgrund utvecklingen på områdetmot av
såväl innehållsmässigt till sin lagtekniska utformning för-anses vara som

åldrad. Behovet total revision datalagen därförär stort.av en av
och med EU-rådet harI antagit ståndpunkt frågaiatt en gemensam om

direktivet skydd för personuppgifter har den tidigare osäkerhetenom om
slutliga utformningenden direktivet till del undanröjts. före-Detstorav

därmed inte längre någotligger hinder för det fortsatta arbetet med att re-
videra datalagen.

kommitté skall därförEn tillkallas för fram lagstiftningatt ta en ny
Utgångspunktenområdet. för kommitténs arbete skall tillförsäkraattvara
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IT-samhället.integritetsskydd i Intressetfullgottenskilde ettden ett av
teknik ianvändningenhämmafår dock inteintegritetsskyddstarkt av ny

försvåra behandlingfår hellerinteochsamhällsutvecklingen person-av
statistikändamål.ellerforsknings-föruppgifter

skall laginnebär intedataskyddsdirektiv antaEtt att man en gemensam
i fråga det resultatendast bindandedirektivför hela Ett ärEU. om som

själva välja form ochmedlemsstaternaöverlämnaruppnås ochskall att
därför inom vilkenDataskyddsdirektivet utgörmetod för detta. en ram

lagstiftning skall införliva de principernationellmedlemsländerna genom
får i vilkenMedlemsländerna själva bestämmadirektivet.ifastställssom

kan finnas i de olika be-utnyttja den spännviddde villutsträckning som
stämmelserna.

utgå från svensk lagstiftning börskall i sitt arbete hurKommittén ut-en
sammanhangetutvecklingen på området och de ibeaktandemedformas av
Utifrån dennavi den nuvarande datalagen.erfarenheter harlångvariga av

sådan framtids-analysera på vilketskall kommitténutgångspunkt sätt en
lagstiftning kan förenlig med vadmodern ianpassad och göras som anges

EG-direktivet.
beaktai sitt arbete bl.a. utvecklingen på IT-områdetKommittén skall

utveckling kan överblickas.fortsatta Kommittén skalldenävensamt som
skall teknikoberoende.från kommande lagutgå att varaen

slutbetänkande datalagDatalagsutredningens En SOU 1993:10,ny
på EG-kommissionens fråntill del bygger förslag till direktivstorsom

kan, tillsammans med remissynpunkterna på betänkandet,oktober 1992
underlag i utredningensvärdefullt arbete.utgöra ett

oflentlighetAllmänna handlingars

upplysning skallfrämjande fritt meningsutbyte allsidigTill ochettav en
handlingar.svensk medborgare ha allmänna Dettavarje delrätt äratt ta av

skall rättssäkerheten,uttryck för offentlighetsprincipen. dennaGenomett
i folkstyreteffektiviteten i förvaltningen och effektiviteten garanteras.

möjlighet till kontroll och insyn iOffentlighetsprincipen medborgarnager
Offentlighetsprincipen viktig delverksamhet. i detmyndigheternas är en

handlingars offentlighetReglerna allmännasvenska i TFrättssystemet. om
på IT-området.med hänsyn till utvecklingen Syftet medskall överses

förändra offentlighetsprincipeninte huröversynen är övervägautan attatt
kunna tillämpas under tekniska förutsättningar. Lagstift-den skall nya

måste anpassad till dagens förhållanden, och möjligtningen ävenvara om
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till framtidens. skall utformas såDen oberoende möjligt tekniskasom av
begrepp och Allmänhetens tillgång till information skall obe-termer. vara
roende vilket myndigheterna valt för registrera dennasätt informa-attav
tion.

Kommittén skall särskilt begreppet handling iöverväga TF ända-ärom
målsenligt eller det bör Utgångspunkten har tidigareersättas. varit attom
information hos myndighet i princip alltid har funnits på papper ochen

med handling konventionell handling förståtts pappersdoku-att t.ex. ett
Med den utveckling har med handling också kommitägtment. attsom rum

förstås tekniska upptagningar inklusive ADB-upptagningar. Med den nya
blirtekniken anknytningen till pappersdokument inte längre självklar.ett

Varje sammanställning sakligt sammanhängande uppgifterav som en
myndighet kan med hjälp tillgängligagöra är attav program anse som en
handling hos myndigheten. Förutsättningen endastär sammanställ-att
ningen skall kunna med rutinbetonade åtgärder.göras Därmed detattavses
skall fråga begränsad arbetsinsats och nämnvärda kostna-utanvara om en
der. konstellationerDe uppgifter kan tillgängliga på dettagöras sättav som
brukar benämnas potentiella handlingar. sådanEn handling också be-är att
trakta allmän, under förutsättning den förvaras hos myndighetenattsom
och inkommen till ellerär upprättad hos myndigheten. En frågaannan som
på kan behöva analyseras utifrån utvecklingen globalanytt nätverkmot är
innebörden den s.k. biblioteksregeln i kap.2 § andrall stycket TF.av

anpassningEn bestämmelserna reglerar allmänna handlingarsav som
offentlighet till tekniska förutsättningar skall således och förslaggörasnya
till grundlagsändringar läggas fram. förändringEn TF grundbegreppav :s
eller införandet begreppsapparat kanrent bli aktuell.av av en ny
Kommittén skall redovisa hur dess förslagäven påverkar reglerna om ar-
kiv.

Övrigt

Kommittén skall ha frihet de ytterligare frågorstor denatt ta upp som
finner behöver inom för uppdraget.övervägas ramen

Regeringen tillsatte i maj 1994 utredning med uppgift utarbetaatten
sådana förslag till rättslig reglering kan behövas i samband med in-som
rättandet s.k. elektroniska anslagstavlor och för användningen elek-av av
troniska dokument inom både förvaltningen och näringslivet dir.
1994:42. Utredningsarbetet skall avslutat den 1 novembersenastvara
1995.
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medier ochutredningregeringentillsatteseptember 1994I nyaomen
1995:14.tilläggsdirektiv dir.dir. 1994:104,grundlagama m.m.

tryckfrihetsförordningenhuranalyserauppgifttillhar bl.a.Kommittén att
användspå medierskall tillämpasyttrandefrihetsgrundlagenoch somnya

till allmänheten.information Motochyttrandenförmedlingvid annanav
fråganundersökautredningenskallanalysenden ettbakgrund omav

sådant skydd.inte har Ut-mediermodernagrundlagsskydd för ettsom nu
utgångenavslutat vid 1996.direktivenenligtskallredningsarbetet avvara

dessa utredningarsresultatetinformeradhålla sigbörKommittén avom
samrådaskall medKommitténmed dem.samverkavid behovocharbete

informationsteknikanvändningbredfrämjaförkommissionen att aven
frågor inomolika rättsligauppdrag belysahar iIT-kommissionen attsom

området.det
åtagan-offentligadirektivregeringensgällerkommittén prövaFör att

regionalpolitiska konsekvensernaderedovisa1994:23,dir.den att av
jämställdhetspolitiskaredovisa1992:50 ochförslag dir.framlagda att

internationellabevaka denKommittén skall124.dir. 1994:konsekvenser
på området.utvecklingen

den 1997.skall avslutat 31Utredningsarbetet senast marsvara



KU ä5



721SOU 391997:

BILAGA 2:

EG-DIREKTIVET

och rådets direktivEuropaparlamentets
95/46/EG

oktoberden 24 1995av

medskydd för enskilda personerom

personuppgifterpå behandlingavseende av

uppgiftersådanadetoch fria flödetom av
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RÅDETS DIREKTIV 95/46/EGEUROPAPARLAMENTETS OCH

24 oktober 1995denav

på behandlingmed avseendeför enskildaskydd avpersonerom
sådana uppgifterfria flödetpersonuppgifter och det avom

RÅDEUROPEISKA UNIONENS HAREUROPAPARLAMENTET OCH
DIREKTIVANTAGIT DETTA

upprättandet Europeiska gemenskapen,Fördragetmed beaktande om avav
artikel i detta,särskilt 100a

förslag1,kommissionensbeaktandemed av

yttrande2,Ekonomiska och sociala kommitténsmed beaktande av

189b3,fördragets artikel ochdet förfarande ii enlighet med som anges
följ ande:med beaktande av

såsommålsättningar uttryckts i fördraget, dettaGemenskapens1 som
bestårFördraget Europeiska unionen, i för-ändrats attomgenom

sammanslutning folken,fastare de europeiska iverkliga allt attaven
relationer mellan de förenas iallt närmareupprätta stater som gemen-

säkerställa ekonomiska sociala framsteg i sina länderochskapen, i att
åtgärder för undanröja de barriärer delaratt somgemensammagenom

folk,fortgående förbättra levnadsvillkoren för dess iiEuropa, attatt
påstärka fred och frihet och i främja demokratinbevara och att

igrundval de grundläggande rättigheter erkänns medlemssta-somav
grundlagar och liksom i den europeiska konventionenlagarternas om

skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

1 27.11.1992,C 5.11.1990, och EGT C 311, 30.EGT 277, s.nr s. nr
2 EGT C 159, 17.6.1991, 38.s.nr
3 yttrande den 1992 EGT C 94, 13.4.1992,Europaparlamentets 11av mars nr

december C 20.12.1993, 30 rådetsbekräftat den 2 1993 EGT 342,198, nr s.s.
februari 13.4.1995, 1ståndpunkt den 20 1995 EGT C 93, s.gemensamma av nr

offentliggjortbeslut den juni 1995 ännu inte ioch Europaparlamentets 15av
EGT.
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för databehandling uppgifter2 till för människornasSystemen ärav
skull. fysiska medborgarskap ellerOavsett hemvist måstepersoners

respektera dessa grundläggande fri- och rättighe-systemen personers
särskilt till privatlivet bidraoch till ekonomiska ochrättenter so-— -
framsteg, handelns utveckling ochciala enskilda välfärd.personers

Upprättandet den inre marknaden3 och dennas funktion, iav som en-
lighet med artikel i fördraget innebär fri rörlighet för7a varor, perso-

och kapital, förutsättertjänster inte bara personuppgifter frittattner,
frånkan överföras medlemsstat till ocksåutan atten en annan en-

skilda grundläggande rättigheter skyddas.personers
gemenskapen behandlas4 och användsInom personuppgifter allt oftare

inom olika ekonomiska och samhälleliga områden. påFramstegen in-
formationsteknikens område har gjort det lättare behandlaavsevärt att
och utbyta sådana uppgifter.

5 ekonomiska och socialaDen integration följdär upprättan-som en av
det den inre marknaden och dennas funktion i enlighet med artikelav

i fördraget kommer7a med nödvändighet leda till betydandeatt en
ökning flödet personuppgifter mellan samtligaöver gränsernaav av

påaktörer de ekonomiska och samhälleliga områdena, oavsett om
dessa aktörer tillhör den privata eller den offentliga sektorn. Utbytet

personuppgifter mellan företag i olika medlemsstater kommer attav
öka. nationellaDe myndigheterna i de olika medlemsstaterna måste

led i tillämpningen gemenskapsrätten samarbeta och utbytaettsom av
personuppgifter for kunna fullgöra sina åligganden eller utföraatt ar-
betsuppgifter för myndighet i medlemsstat inom deten en annan om-
råde inre den inre marknaden innebär.gränserutan som

ökade6 vetenskapliga ochDet tekniska samarbetet liksom det samord-
nade införandet telekommunikationsnät inom gemenskapenav nya
nödvändiggör och underlättar dessutom det gränsöverskridande flödet

personuppgifter.av
Skillnaden7 i skyddsnivå mellan medlemsstater vad gäller enskilda

fri- och rättigheter, särskilt till privatliv medrättenpersoners avseen-
de behandling personuppgifter, kan hindra översändande så-av av

fråndana uppgifter medlemsstats territorium till Dennaen en annans.
skillnad kan därför hinder för rad ekonomiskautgöra utövaett att en
aktiviteter på gemenskapsnivå, snedvrida konkurrensen och hindra
myndigheterna fullgöra de skyldigheter åligger dem enligtatt som
gemenskapsrätten. skillnadDenna i skyddsnivå påberor olikheter i
nationella lagar och författningar.andra

8 hindren flödenFör personuppgifter skall kunna avskaffasatt mot av
måste skyddsnivån det gäller enskilda fri- och rättighe-när personers
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likvärdiguppgiftersådanabehandlingenpåavseendemed varaavter
grundläggande bety-målsättning ärmedlemsstater. Dennai alla av

åtgärderuppnåsintekanmarknadenden inrefördelse genommen
omfattningentankemedsynnerhetimedlemsstaterna,endast avav

lagstiftningnationellmellanfinnsnärvarandeförskillnaderde som
lagstiftningen isamordnapå behovetmed tankeområdet ochpå attav

reglering detenhetligsådansäkerställaförmedlemsstaterna att aven
personuppgifter överensstämmerflödetgränsöverskridande somav

i fördra-enligt artikelmarknaden 7aför den inremålsättningenmed
föråtgärdervidtargemenskapennödvändigtdärför attDet attärget.

lagstiftningen.tillnärmningåstadkomma aven
kommerlagstiftningamanationelladetillnärmningen attEftersom9 av

längreintemedlemsstaternaskydd kommerlikvärdigt atttillleda ett
dem underpersonuppgifter mellanflödetfriahindra detkunna av

särskilträttigheter,fri- och rättenenskildahänvisning till personers
handlingsutrymme,fåkommerMedlemsstaternaprivatliv.till ettatt

också kommerdirektivdettagenomförandetmedsambandi avsom
arbetsmarknadensochnäringslivetutnyttjaskunna parter.att av

lagstiftningnationelladärför i sin sär-kommerMedlemsstaterna att
för behandlingenskall gällaallmänna villkordeskilt kunna somange

efter förbättrahärvidskallMedlemsstaterna strävauppgifter. attav
för dettalagstiftning Inomnuvarandederasskydddet ramenger.som
skillna-kangemenskapsrättenenlighet medoch ihandlingsutrymme
påverkavilket kandirektivet,genomförandetviduppkommader av

på gemenskaps-medlemsstatsåväl inomuppgifterflödet somenav
nivå.
Ändamålet behandlinglagstiftningennationellamed den10 av per-om

rättigheter, särskiltfri- ochgrundläggandeskyddasonuppgifter är att
europeiskai denbåde i artikel 8erkännsprivatlivettillden rätt som

de grund-rättigheterna ochmänskligaskydd för dekonventionen om
rättsprinciper.allmännagemenskapsrättensifriheterna ochläggande

lagstiftning intedennafår tillnärmningenanledningdennaAv av
ställetskall idet skydd deinskränkning inågonmedföra utanger,

gemenskapen.skyddsnivå inomhögsyfta till garanteraatt en
rättigheter,fri- ochenskilda sär-skydd förprinciperll De personersom

direktiv innehåller,detta utgörprivatlivet,tillskilt rätten pre-ensom
Europarådets konventionprinciperna iförstärkningcisering och aven

automatisk databe-enskilda vidforskyddjanuariden 198128 omav
personuppgifter.handling av

behandlingallmåste gälla förskyddetförPrinciperna12 personupp-av
verksamhet reglerasutförsgifter gemen-avvarsen personavsom
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skapsrätten. fysiskEn behandling uppgifter uteslutande förpersons av
personliga ändamål eller för hemmabruk, såsom korrespondens eller
förande adressregister, skall dock inte omfattas.av
Sådan13 verksamhet i avdelningarna V och VI i Fördragetsom avses

Europeiska unionen och allmän säkerhet, försvar,rörom som statens
säkerhet och verksamhet på straffrättens områdestatens faller inte
inom tillämpningsområdet för gemenskapsrätten, dock med förbehåll
för medlemsstaternas skyldigheter enligt artiklarna 56.2, 57 eller 100a
i Fördraget upprättandet Europeiska gemenskapen. Sådan be-om av
handling personuppgifter nödvändig förär skyddaav attsom statens
ekonomiska välstånd omfattas inte detta direktiv, behandlingennärav
har samband med frågor säkerhet.statensom

14 närvarandeFör inom förgörs informationssamhället betydanderamen
framsteg såvitt tekniken för överföra, bearbeta,att regist-uppta,avser

lagra eller lämna ljud- eller bilduppgifterut fysiskarera, om personer;
detta direktiv bör därför tillämpas på behandling sådana uppgifter.av

15 Behandlingen sådana uppgifter omfattas detta direktiv endastav av
den sker med hjälp automatisk databehandling ellerom deav om

uppgifter behandlas ingår eller ingå i registersom ett äravses som
uppbyggt efter vissa med utgångspunkt i för enskilda utfor-personer
made kriterier för underlätta tillgång till de berördaatt uppgifterna.

16 Behandlingen ljud- och bilduppgifter exempelvis i samband medav -
videoövervakning omfattas inte detta direktiv den utförs förav om—

tillgodose den allmänna säkerheten,att försvaret, säkerhetstatens
eller verksamhet på straffrättensstatens område eller till verk-annan
samhet inte faller inom gemenskapsrättens tillämpningsområde.som

17 detNär gäller behandling ljud- och bilduppgifter för journalistiskaav
ändamål eller i litterärt eller konstnärligt skapande, särskilt på det
audiovisuella området, skall direktivets principer i enlighet med be-
stämmelserna i artikel 9 tillämpas restriktivt.

18 För undvika enskildatt förvägrasatt det skydd till-en person som
kommer honom enligt detta direktiv skall varje behandling av per-
sonuppgifter inom gemenskapen ske i enlighet med lagstiftningen i en

medlemsstaterna. Med hänsyn till detta bör behandlingenav av upp-
gifter utförs någon på uppdrag registeransvarigsom av som av en som

etablerad i medlemsstatär regleras den lagstiftning.en statensav
19 Etablering på medlemsstats territorium förutsätter effektiv ochen

faktisk verksamhet med hjälp stabil struktur. Härvid har den be-av en
rörda verksamhetens rättsliga form inte avgörande betydelse, oavsett

det fråga filialär eller dotterbolag juridiskom ett ärom en om som en
Om den ansvarige etablerad påär flera medlemsstatersperson. terri-
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varjeundvikaförmåste handotterbolag, attsärskilttorier, genom
bestämmelsernauppfyllerverksamhetvarjekringgående attgarantera

aktiviteterna.förgällerlagstiftningnationelladeni som
tredjeetablerad iregisteransvarigeden är ettomständigheten20 attDen

enskildaskyddför dethinderfår inteland utgöra personer gesett som
uppgifter till-behandlingenpåskallfallsådanadirektiv. Ii detta av

hjälpmedeldeinnehållerlagstiftningmedlemsstatsdenlämpas som
degarantier förfinnasbörbehandlingen. Det attanvänds försom

praktiken.irespekterasdirektivdettaföljerrättigheter avsom
pågällerterritorialitetsreglerdepåverkar intedirektiv21 somDetta

område.straffrättens
bestämmel-andraellerlagstiftningi sinbörMedlemsstaterna22 genom

all-dedirektivgenomföra detta närmareför att angeantassomser
Särskilt arti-tillåten.skallbehandlingförvillkoren attmänna varaen

medlemsstaternatillåteroch 8 att,artiklarna 7medjämfördkel 5 oav-
behand-förvillkorsärskildagäller,reglerallmännade angesett som

kategorierolikaoch för deområdensärskildapåuppgifterlingen av
artikelbehandlas iuppgifter somav

enskildaskyddet förgenomförabefogenhetharMedlemsstaterna att23
enskildaskydd förlagstiftninggenerellbåde omgenom enpersoner

personuppgifter och sär-behandlingsåvitt genomavavserpersoner
institut.statistiskaexempeltilllagstiftningskild omsom

avseendemedjuridiskaförskyddlagstiftning rörSådan24 personersom
detta direk-inteangår dem berörsuppgifterbehandlingpå avsomav

tiv.
förpliktelserdels i deavspeglasmåsteskyddetförPrincipema25 som

eller andrainstitutioner,företag,myndigheter,åvilar organpersoner,
kvalitet, denuppgifternaspåavseendemedsärskiltregisteransvariga

och detillsynsmyndighetentillanmälningarsäkerheten,tekniska
rättighe-dels i defår utföras,behandlingvilkaunderomständigheter

blirpersonuppgiftervilkasenskildatillkommerter personer,som
behandling sker,informeradebli attbehandling,föremål för attatt om

vissaunderochrättelsebegärauppgifterna,tillgång till attfå att om-
behandlingen.invändaständigheter mot

identi-informationallgälla rörskyddet måsteförPrincipema26 som en
iden-avgöra ärFöridentifierbarellerfierad att personenomperson.

identifierai syftehjälpmedelbeaktas allahärvid attskalltifierbar som
denanvändas antingenkommarimligen kanvederbörande att re-av

Skyddsprincipema gällernågongisteransvarige eller person.annanav
den regist-sådantpå sättgjorts attuppgifterför ettinte anonymasom

uppförandekodexsådanidentifierbar. Enlängrererade inte är som av-
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i artikel kan27 användbart redskap för vägledningett attses vara ge
hur uppgifter kan och behållasgöras i form görom anonyma en som

det omöjligt identifiera den registrerade.att
Enskilda27 skall skyddas både i samband med automatisk da-personer
tabehandling uppgifterna och i samband med manuell behandling.av
Omfattningen detta skydd får inte faktiskt bero på den teknikav som
används eftersom detta skulle kunna skapa allvarlig risk för kring-en
gående. detNär gäller manuell behandling omfattar detta direktiv en-
dast register och inte ostrukturerade akter. Särskilt innehållet i ett re-

måstegister strukturerat efter bestämda kriteriervara som avser en-
skilda för lätt tillgång till personuppgifter. enlighetatt Ipersoner, ge
med definitionen i artikel 2 c kan de olika kriterier det möj-görsom
ligt fastställa de enskilda delarna struktureradatt samlingav en per-
sonuppgifter och de olika kriterier reglerar möjligheten få till-attsom
gång till sådan samling utformas varje medlemsstat. Akter elleren av

akter liksom dessas omslag, vilka inte struktureradeärgrupper av en-
ligt särskilda kriterier, faller inte under några omständigheter inom
detta direktivs tillämpningsområde.

28 Varje behandling personuppgifter måste laglig och korrektav vara
berörda Uppgifterna måstegentemot särskilt adekvata,personer. vara

relevanta och nödvändiga med hänsyn till de ändamål för vilka de be-
handlas. ändamålDessa skall uttryckligt angivna, berättigadevara
och bestämda vid tiden för insamling uppgifterna. Sådana ändamålav
med behandlingen läggs fast sedan uppgifterna samlats in får intesom

oförenliga med de ändamål ursprungligenvara som angavs.
29 behandlingSenare personuppgifter för historiska, statistiska ellerav

vetenskapliga ändamål kan förutsatt medlemsstaterna lämp-att ger-
liga garantier inte allmänt oförenliga med de ändamål försett anses-
vilka uppgifterna tidigare samlades in. Dessa garantier skall särskilt
hindra uppgifterna används för vidta åtgärderatt eller fattaatt mot
beslut vissrörsom en person.

30 För tillåten skall behandlingatt personuppgifter dessutomvara en av
utföras med den registrerades samtycke eller nödvändig för ingå-vara
endet eller utförandet förpliktelser i enlighet med avtalett ärav som
bindande för den registrerade, eller fordras enligt lagstiftning vid ut-
förandet något i det allmännas intresseär eller led iärav ettsom
myndighetsutövning eller i fysisk eller juridisk in-vara en persons

förutsatt skyddet den registrerades fri-tresse ochatt rättigheter inteav
går före. För särskilt jämvikt mellan de berördaatt intresse-garantera

och för samtidigt säkerställa effektiv konkurrensatt får med-na en
lemsstatema på vilkanärmare villkor användning och utläm-ange
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förinomfårpersonuppgifter ägatredjetillnande ramenrumman av
lö-i derasandraoch utövasföretagaktivitetertillåtna organavsom

på vilkafår närmareMedlemsstaterna ävenverksamhet.pande ange
vidarebefordras tillfårmarknadsföringssyftepersonuppgifter ivillkor

välgören-kommersiellt ellerskerdettatredje avoavsett omman,
politiskexempelvisstiftelser,ellerföreningarhetsorganisationer, av

dentill syfteharregler iakttas attförutsattkaraktär, att gesommen
honomuppgifterdeinvända rörmöjlighetregistrerade attmotatt som

åsamkas kost-skäl ochsinabehöva utan attbehandlas attutan ange
detta.förnader

tillåten denmåste närpersonuppgifter ut-ävenBehandling31 ansesav
för denbetydelseavgörandeintresseskydda ärförförs ettatt avsom

liv.registrerades
denlagstiftningennationella avgörapå den attankommer32 Det om

intresseallmännasi detutförsbehandlingför somenansvararsom
eller någotmyndighetskallmyndighetsutövningvideller envara
exempelvissåsomsubjekt,civilrättsligtelleroffentligrättsligtannat

yrkesorganisation.en
grundläggande fri-kränkakansingrundpåUppgifter natur33 avsom

behandlasfår intehelgdprivatlivetseller utanrättigheteroch sam-
uttrycklig möjlig-finnasmåste detDockregistrerade.dentycke enav

behandlingensynnerhetibehov,särskilda närtillgodoseförhet att att
ochhälso-samband medharändamålutförs föruppgifterna somav

eller förtystnadspliktunderkastade attsjukvården ärpersoner somav
stiftelser vil-ellerföreningarvissaåtgärderberättigadegenomföra av

fri- ochgrundläggandevissautövningenskyddasyftenkas är att av
rättigheter.

måstenödvändigt,intressenviktiga allmännatill ärhänsyndet34 När av
behandla käns-från förbudetavvikakunna mot attmedlemsstaterna

folk-exempelvisområdenpå sådanauppgifterkategorierliga somav
och lönsam-säkerställa kvalitetförsärskiltsocialskydd,ochhälsa att

ansök-samband medianvändsförfarandengällerdethet när som
isjukförsäkringssystemet,inomförmåner och tjänsterningar om

med offentligsambandoch iforskningvetenskapligmedsamband
det finnssörja förmedlemsstaternaåligger det attDockstatistik. att

enskildaskyddaförgarantierkonkretaochlämpliga att personers
privatliv.ochrättighetergrundläggande

erkändaofficielltförpersonuppgifterbehandlingMyndigheters35 av
målsättningaruppfyllaförräkningsammanslutningarsreligiösa att

tillgodoseförutförsfolkrättenelleri grundlagen attuttryckssom
samhälleliga intressen.viktiga
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36 Om det i samband med allmänna hållsval för det demokratiskaatt att
skall fungera nödvändigt de politiskaärsystemet partierna i vissaatt

medlemsstater samlar uppgifter enskilda politiskaom personers
uppfattning får behandling sådana uppgifter tillåtas hänsyn tillav av
viktiga allmänna intressen, på villkor bestämmelser lämpligaatt om
garantier föreskrivs.

37 sådanFör behandling personuppgifter sker för journalistiskaav som
ändamål eller för konstnärligt eller litterärt skapande särskilt på det-
audiovisuella området bör det fastställas undantag från eller be--
gränsningar i förhållande till vissa bestämmelser i detta direktiv så
långt detta nödvändigt förär förena enskildaatt grund-personers
läggande rättigheter med yttrandefriheten, särskilt den rätt att ta emot
och lämna upplysningar särskilt fastslås i artikel i den10som europe-
iska konventionen skydd för de mänskliga rättigheterna och deom
grundläggande frihetema. åstadkommaFör avvägningatt mellanen
de grundläggande fri- och rättigheterna åligger det medlemsstaterna

besluta nödvändiga undantag ochatt begränsningar såvitt deom avser
generella åtgärder har avseende på uppgiftsbehandlingens be-som
rättigande, åtgärder för vidareföra uppgifter till tredjeatt land och till-
synsmyndighetens befogenheter. fårDetta dock inte leda till med-att
lemsstatema beslutar undantag från åtgärder vidtas för sä-om attsom
kerställa behandlingens säkerhet. Den tillsynsmyndighet be-ärsom
hörig på området bör med i fall vissa befogenheterutrustas vart att

efter behandlingenutövas i fråga, exempelvis befogenhet medatt
jämna mellanrum offentliggöra eller överlämna ärendenrapport atten
till rättsliga myndigheter.

38 korrektEn behandling uppgifter förutsätter de registrerade kanattav
få kännedom behandlingen och de uppgifternär samlasatt inom -
hos dem kan få korrekt och fullständig information med hänsyn till-
de omständigheternanärmare vid insamlingen.

39 vissa fallI behandlingenrör uppgifter den registeransvarige intesom
har samlat in direkt från den registrerade. Vidare kan utlämnande av
uppgifter till tredje tillåten utlämnandetäven inte kundeman vara om
förutses uppgifternanär samlades in från den registrerade. I samtliga
dessa fall skall den registrerade informeras uppgifternanär registreras
eller uppgifterna för förstanär gångensenast lämnas till tredjeut
man.

40 dockDet inte nödvändigtär ställa detta krav den registreradeatt om
redan känner till informationen. Detta krav behöver inte heller ställas

registreringen eller utlämnandet uttryckligen regleras i lagstift-om
ningen eller lämnande information till den berördaom av personen
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oproportionerligtinnebäraeller storaomöjligtsigvisar an-vara
behand-samband medfallet iskulle kunnavilketsträngningar, vara

ändamål. dettavetenskapliga Iellerstatistiskahistoriska,förling
och de kom-ålderuppgifternasregistrerade,antaletkansammanhang

beaktande.ividtaskanåtgärderpensatoriska tassom
till uppgiftertillgångfå rörsinkunna rättmåsteAlla utöva att41 som

försäkrai detalj kunnaförbehandling,föremål för attochdem ärsom
tillåten.behandlingenochkorrekta äruppgifterna attsig äratt omom

logikpå denfå redaoch hamåste rättanledning attAv var ensamma
uppgifterdatabehandlingen rörautomatiskaför dengäller somavsom

ibeslutautomatiskasådanasåvittåtminstonehonom, som avsesavser
elleraffärshemlighetenkränkafår interättighetartikel 15.1. Denna

skyddarupphovsrättdensärskilt inteupphovsrätten, programva-som
nekas all in-registreradedenifå resulteradock intebör attDettaran.

formation.
registrerade ellerhos denintressettillhänsynkanMedlemsstaterna42 av

uppgiftertillgång tilltillbegränsarättigheterochfri- rättenandrastill
uppgiftertillgång tillbeslutaexempeltillkaninformation. De attoch

någonförmedlingerhållasfårendastmedicinsk art somavgenomav
sjukvården.ochinom hälso-yrkesmässigt verksamär

skyldighe-vissainformationochtill uppgiftertillgångtill samt43 Rätten
i denmedlemsstaternainskränkaskanregisteransvarigedenhos avter

exempelskydda tillförnödvändigtdet statensutsträckning är attsom
fi-ekonomiska ellerviktigaellersäkerhetallmänförsvaret,säkerhet,

förmedlemsstat ellerförbetydelseintressennansiella är ensom av
åtgärderoch åtal ochbrottsutredningar rörförliksomunionen, som

särskiltsådana yrkenförgällerregleretiskaöverträdelser somsomav
och begräns-undantagPå förteckningenlagstiftning.i överregleras

regleringellerövervakning, tillsynföruppgifterdeningar bör upptas
allmänområdena, nämligensistnämndapå denödvändigaär tresom

beivrandefinansiella intressenochekonomiskasäkerhet, samt av
områden påverkar intedessauppgifterUppräkningenbrott. treav

säkerhet och för-tillhänsynbegränsningarellerundantag statensav
svaret.

medlemssta-kanmålsättningarnanämndadeuppfylla vissa44 För att av
avvikatvingasgemenskapsrättenibestämmelser attpå grundterna av

uppgif-tilltillgångtilldirektivdettai rättenbestämmelsernafrån om
påkvalitetenochenskildainformeraskyldigheten attter, personer

uppgifterna.
på grundintressen,till allmännahänsyndå uppgifterfallsådana45 I av

berättigade in-tillhänsynmyndighetsutövning eller personsenavav
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kan bli föremål för tillåten behandling, skalltressen varje berörd per-
ändå, på berättigade och avgörande skäl hans särskildason som avser

situation, ha invändarätt uppgifter honomatt självmot att rörsom
behandlas. Medlemsstaterna har dock möjlighet bestämmelseratt anta

innehåll.motsattav
46 Skyddet för de registrerades fri- och rättigheter förutsätter såvitt avser

behandling personuppgifter lämpliga tekniska och organisato-attav
riska åtgärder vidtas både för behandlingennär utformassystemet och

själva behandlingen sker,när särskilt för säkerheten ochatt garantera
för på så hindra all otillåtensätt behandling.att åliggerDet medlems-

säkerställa de registeransvarigastaterna att respekterar dessaatt åt-
Åtgärdernagärder. skall lämplig säkerhetsnivågarantera med hän-en

till den nuvarande utvecklingsnivån och till kostnaderna försyn ge-
nomförandet under hänsynstagande till de risker behandlingensom
innebär och de uppgifter skall skyddas.arten av som

47 När meddelande innehåller personuppgifterett översändssom genom
förmedling organisation för telekommunikation eller elektro-av en
nisk enda ändamålpost, översända sådanaär meddelanden,attvars
blir det normalt den från vilken meddelandet härrör och inte den per-

erbjuder nämnda tjänst för behandlingenson som som anses ansvara
personuppgifterna. De erbjuder sådana tjänster kommer dockav som

normalt ansvariga för behandlingenatt de ytterligareanses som av
personuppgifter fordras för tjänsten skall kunna användas.attsom

48 Anmälningsförfarandet förär behandlingsgöra syfteavsett ochatt en
viktigaste egenskaper allmänt kända för säkerställa behand-att att
lingen sker i enlighet med de nationella åtgärder vidtas för attsom
genomföra detta direktiv.

49 För undvika olämpliga administrativaatt formaliteter kan medlems-
besluta undantag frånstaterna och förenklingar anmälnings-om av

plikten såvitt sådana fall då behandlingen sannolikt inteavser
kommer kränka de berörda fri-att och rättigheter, förut-personemas

detta i överensstämmelseär med åtgärdsatt att vidtagitsen som av en
medlemsstat och särskilt begränsningarna. Medlemssta-som anger

kan besluta undantagäven ochterna förenklingar i fall då någonom
den registeransvarige försäkrarutsetts sig de utfördasom av attom

behandlingarna inte kommer kränka de registrerades fri-att och
rättigheter. Den sålunda skydda uppgifternautsetts attperson som
måste sig han anställd denär registeransvarige eller intevare av- -
ha möjlighet sin verksamhet påutöva fullständigtatt oberoendeett
sätt.
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kunnaböranmälanförenkladochanmälningspliktenfrånUndantag50
endastuppgifterbehandlingfrågadå detsärskilt somärtillåtas avom

enlighetiför attskall föras, är avsettregistertillsyftar somettatt
till-ochinformation ärallmänhetenlagstiftningnationell sommed ge
harhanstyrkakanoch attellerallmänhetenförgängligt somenvar

berättigat intresse.ett
förenklatomfattasregisteransvarigedenförhållandet an-avatt51 Det

befriaranmälningspliktfrånundantagenellermälningsförfarande är
direktiv.dettaföljförpliktelserövrigafrån deintehonom er avsom

behörigafrån denkontrollefterföljandemåstesammanhangdetta52 I en
åtgärd.tillräckligallmänhetsida imyndighetens ensomanses

tillharbehandling än-exempeltillbehandling somVissa53 typer av -
rättighet,möjlighetenfrån utövaberörde attdenuteslutadamål enatt

inne-behandlingsådanelleravtalingåförmån eller ett sommotta en
omfatt-sinsinpå grundkanteknik natur,användningbär avnyav -

de registrera-förriskersärskildaändamål innebära attsittellerning
dekanMedlemsstaternakränkas.skallrättigheteroch omfri-des

lagstiftning.i sinriskerdessapreciseradetönskar
uppgifterbehandling ut-denomfattningenpåtankeMed som54 avav

särskildainnebärbehandlingarantaldettordesamhälletiförs som
föreskrivamåste attMedlemsstaternabegränsat.mycketrisker vara

till-medsamrådtillsyn ideneller utövartillsynsmyndigheten som
behandlingardessaförhandskontrollföretarsynsmyndigheten aven

får till-genomförtsförhandskontrollsådanSedanutförs.deinnan en
lagstiftningennationellamed denenlighetisynsmyndigheten som

så-behandlingen. Entillåtaellersigmyndigheten överforgäller yttra
parlamentetsnationellai detledföretaskontroll kan ettävendan som

medled i arbetetåtgärd ellermed ettarbeteförberedande ensomen
definieraråtgärdlagstiftandesådanpågrundasåtgärd somensom

skyddsåtgärder.lämpligaochbehandlingens art anger
registreradesderespekterarregisteransvarige intedenfall dåde55 För

möjlighetfinnaslagstiftningmedlemsstatensdet imåsterättigheter
otillåtenföljdtillskadaliderprövning. Personerrättsligtill avsom

vilkenregisteransvarige,denersättningtillhaskallbehandling rätt av
intehanVisa ärhan kanskadeståndsansvar attfrånbefrias an-kan om
begåttsfelpåvisakandå hanfall ettsärskilt i attskadan,svarig för av

skall vidtasSanktionermajeure.forcefalleller iregistreradeden av
överträdersubjektoffentligrättsligaprivaträttsligasåväl sommot som

di-dettagenomföraförantagitsbestämmelser attnationellade som
rektiv.
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56 Gränsöverskridande flöden personuppgifter nödvändigaär för denav
internationella handelns utveckling. Det skydd detta di-som genom
rektiv tillförsäkras enskilda inom gemenskapen hindrar intepersoner

personuppgifter överförs till sådanaatt tredje länder garanterarsom
adekvat skyddsnivå. Frågan skyddsnivåns adekvansen skall be-om

dömas med hänsyn till alla de omständigheter har samband medsom
överföring eller överföringar.en en grupp av

57 Om tredje land inteett adekvat skyddsnivågaranterar skall över-en
föring personuppgifter till det landet förbjudas.av

58 Undantag från detta förbud skall under vissa omständigheter kunna
medges den registrerade lämnar sitt samtycke, överföringom ärom
nödvändig för avtal eller rättsligtett anspråk,ett skyddetnär vä-av
sentliga samhällsintressen kräver det, till exempel vid internationellt
utbyte uppgifter mellan skattemyndigheter eller tullmyndigheterav
eller mellan socialförsäkringsmyndigheter eller överföringenom ut-
förs med utgångspunkt i registerett upprättats lagstiftningsom genom
och är tillgängligt föravsett allmänhetenatt ellersom förvara perso-

har berättigat intresse.ett En sådan överföringner som bör inte om-
fatta alla uppgifter eller hela kategorier uppgifter finns iav som re-
gistret. När registret är tillgängligt föravsett att medvara ettpersoner
berättigat intresse skall överföringen endast på begärangöras dessaav

eller de själva ärpersoner mottagarna.om
59 Särskilda åtgärder kan vidtas för otillräckliguppvägaatt skydds-en

nivå i tredje land den registeransvarigeett ställer lämpligaom garan-
tier. Bestämmelser förfaranden för förhandling mellanom gemenska-

och tredje land måste antas.pen
Överföring60 till tredje land får i vilket fall helst endast utföras isom
enlighet med bestämmelser medlemsstaterna antagit försom genom-
förande detta direktiv, särskilt artikel i8 detta.av

61 Medlemsstaterna och kommissionen måste på sina respektive kompe-
tensområden berörda delaruppmuntra näringslivet uppfö-att antaav
randekodexar för underlättaatt genomförandet detta direktiv medav
beaktande de särskilda former behandling utförsav på vissaav som
områden och med respekt för de nationella bestämmelser antagitssom
för dess genomförande.

62 skyddetFör enskilda med avseende på behandlingenav personer av
personuppgifter detär avgörande betydelse medlemsstaterna in-av att

oberoenderättar tillsynsmyndigheter.
63 Dessa myndigheter måste nödvändiga för utföra sinages attresurser

uppgifter, såsom befogenhet särskilt det gälleratt- klagomålnär från
enskilda undersöka och intervenera befogenheterpersoner samt att-



EG-direktivet 737Bilaga 2:39SOU 1997:

in-tillbidramåste garanteraförfaranden. De även atträttsligainleda
vilkas ju-undermedlemsstateri deuppgifterbehandlingeni avsyn

hör.derisdiktion
behövakommermedlemsstaternaolika atti deTillsynsmyndighetema64
åliggeruppgifterdeutförandetmedsambandvarandra ibistå somav

tillfreds-pårespekterasskyddsreglema ettsäkerställafördem attatt
Europeiska unionen.helaiställande sätt

samband med be-ienskildaskyddförarbetsgrupp65 En personerav
gemenskapsnivå.påskall inrättaspersonuppgifterhandling av
fullständigt obe-uppgiftersinautförandetvidskallGruppen varaav

särskilda karaktärtill sinhänsynmedskallroende. Gruppen ge
detillämpningenenhetligadenbidra tillochrådkommissionen av

direktiv.genomföra dettaförantagitsreglernationella attsom
land fordrartredjetilluppgifteröverföringpåavseendeMed ge-66 av

befogenhetkommissionen attdirektivdettanomförandet att gesav
med rikt-enlighetförfarande iochgenomförandet ettbesluta attom

73/EEG1 införs.87/3beslutrådetsilinjerna
rådet ochEuropaparlamentet,träffade1994december2067 Den

vivendi be-modusöverenskommelse ettkommissionen omen
enlighetantagits irättsakterförgenomförandeåtgärderträffande som

Romfördraget.l89b iartikelförfarandet imed
och rättigheter,fri-enskildaskyddetförprinciper68 De personersav

meduppställsdirektivdettaiprivatliv,tillsärskiltdåoch rätten som
områdensför vissaskallpersonuppgifterbehandlingpåavseende av

hjälpmedpreciseras sär-ellerkompletteraskunnavidkommande av
principer.med dessaskallbestämmelser överensstämmaskilda som

ikraftträ-frånår räknatfrist högstbör treMedlemsstaterna69 ges en
genomföraförbestämmelsernationella attantasdedandet somav

be-nationelladetillämpakanstegvisså dedirektiv,detta att nya
påbörjats. Förredanbehandlingarsådanapå allastämmelserna som

be-dessagenomförandekostnadseffektivtmöjliggöra ett avatt
tids-ytterligareundertillåtasskall medlemsstaternastämmelser att en

direk-dettaantagandetfördagenår eftertolvlöperperiod, ut avsom
registermanuelladå befintligasäkerställaåtgärder förvidta atttiv, att

bestämmelser.direktivetsmed vissaöverensstämmelseibringas av
manuelltbehandlasochregisteringår i dessaUppgifter un-somsom

föremål fördetdockskallövergångsperiod ärnärförlängdader denna
medöverensstämmelseibringasbehandlingsådanytterligareen

bestämmelser.dessa

1 33.18.7.1987,den197EGT L s.avnr
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70 inteDet nödvändigt denär registrerade på lämnaratt sittnytt sam-
tycke till den registeransvarige fortsätteratt behandla känsligaatt
uppgifter, sådan behandlingnär nödvändig förär genomförandeten

avtal har slutits grundvalatt frivilligt och informeratav som av
samtycke före dessa bestämmelsers ikraftträdande.

71 direktivDetta hindrar inte medlemsstat från bestämmelseratt antaen
för reglera sådan marknadsföringatt riktar sig till konsumentersom

har hemvist inom dess territorium, förutsatt dessa reglersom inteatt
skyddet enskildarör med avseende på behandlingav personer av per-

Sonuppgifter.
72 Detta direktiv det möjligtgör vid genomförandetatt dessa be-av

stämmelser hänsyn till principen allmänhetensta till tillgångrättom
till allmänna handlingar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL 1

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel I

Direktivets syfte

Medlemsstaterna skall i enlighet med detta direktiv skydda fysiska per-
grundläggande fri- och rättigheter, särskilt till privatliv,soners rätten i

samband med behandling personuppgifter.av

2. Medlemsstaterna får varken begränsa eller förbjuda det fria flödet av
personuppgifter mellan medlemsstaterna skäl har samband med detav som
under punkt föreskrivnal skyddet.

Artikel 2

Definitioner

dettaI direktiv medavses
a personuppgifter: varje upplysning identifierad ellersom avser en

identifierbar fysisk den registrerade. identifierbarEnperson person
kanär identifieras, direkt eller indirekt, framfören person alltsom

hänvisning till identifikationsnummer ellerett tillgenom eller fleraen
faktorer specifikaär för hans fysiska, fysiologiska, psykiska,som
ekonomiska, kulturella eller sociala identitet,
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eller serieVarje åtgärdbehandling:personuppgifterbehandlingb av
skersig detpersonuppgifter,beträffandevidtasåtgärder varesomav

registrering,insamling,exempeltillinte,ellerautomatiskpå väg or-
återvinning, inhäm-ändring,ellerbearbetninglagring,ganisering,

spridning elleröversändande,utlämnandeanvändning,tande, genom
eller samkör-sammanställninguppgifter,tillhandahållandeannat av

förstoring,ellerutplåningblockering,ning,
strukturerad samlingregister: varjepersonuppgiftermedc register av

särskilda kriterier,enligttillgängligpersonuppgifter oavsettärsom
på grund-spridddecentraliserad ellercentraliserad,samlingen ärom

förhållanden,geografiskafunktionella ellerval av
myndighet,denjuridiskafysiska ellerdend registeransvarig: person,

eller tillsammansdet andrainstitution ellerden ensamtsomorgan
för behandlingenändamålen medlenochbestämmermed andra av

be-för behandlingenmedlenändamålen ochpersonuppgifter. När
gemenskaps-ellerförfattningaroch andranationella lagarstäms avav

kriterierna försärskildaeller deregisteransvarigedenkan atträtten
i gemenskapsrätten,nationell ellerihonom rättutse anges

myndighet, dendenjuridiskafysiska ellerregisterförare: den person,e
personuppgifter förbehandlarandradetellerinstitution somorgan

räkning,registeransvarigesden
den myndighet, deneller juridiskafysiskadentredjef person,man:

regis-registrerade, dendenandradetinstitution eller änorgan
den regis-underderegisterföraren ochteransvarige, personer som

befogenhetharregisterförarens direktateransvariges eller attansvar
uppgifterna,behandla

myndighet, dendenjuridiskafysiska ellerdeng mottagare: person,
utlämnas,uppgifternatill vilketandraeller detinstitution vareorgan

kan kommaMyndighetereller inte.tredje attsig det är sommanen
dock inteuppdrag skallsärskiltföruppgifter inom ettmotta ramen

betraktas mottagare,som
infor-särskild ochfrivillig,varje slagregistrerades samtycke:h den av

behandlingregistrerade godtardenvilkenviljeyttringmerad genom
personuppgifter honom.rörsomav

Artikel 3

Tillämpningsområde

heltpersonuppgifterbehandlingför sådandirektiv gällerDetta somav
behandlingförautomatisk liksom änpådelvis företas auto-eller väg annan
ingå i register.ingår eller kommeripersonuppgifter ettmatisk attsomav
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direktiv gäller inte för sådanDetta behandling personuppgifterav
led i verksamhet inteutgör omfattasett gemenskaps-som en som av—

exempelvis sådan verksamheträtten, i avdelningarna Vsom avses
och i FördragetVI Europeiska unionen, och inte under någraom om-
ständigheter behandlingar allmän säkerhet, försvar,rör statenssom
säkerhet inbegripet ekonomiska välstånd behandlingenstatens när
har samband med frågor säkerhet och verksamhetstatens statensom
på straffrättens område,

i fysisk led i verksamhet privatett ellerav en rentperson natursom av——
har samband med hans hushåll.som

Artikel 4

Tillämplig nationell rätt

Varje medlemsstat skall tillämpa de nationella bestämmelser densom
för genomförandet detta direktiv för behandlingenantarav av personupp-
gifter när
a behandlingen utförs led i verksamhet inom den medlemsstatsettsom

territorium, där den registeransvarige etablerad. Omär registeran-en
svarig etablerad inom fleraär medlemsstaters territorier skall han
vidta nödvändiga åtgärder för säkerställa alla verksamheteratt att
uppfyller kraven enligt den tillämpliga nationella lagstiftningen,

b den registeransvarige inte etablerad inomär medlemsstats territo-en
rium på plats där medlemsstatens lagstiftningutan gäller på grunden

folkrätten,av
c den registeransvarige inte etablerad påär gemenskapens territorium

och för behandling personuppgifter använder databehandlad ellerav
icke databehandlad utrustning befinner sig på den nämnda med-som
lemsstatens territorium, inte sådan utrustning endast används förom

låta uppgifter gemenskapen.att passera genom

2. Under de omständigheter i punkt c måstel den regis-som avses
teransvarige företrädare etableradutse inomär den berörda med-en som
lemsstatens territorium, detta i övrigt påverkar deutan eventuellaatt rätts-
liga åtgärder kan komma inledas den ansvarige älv.att motsom
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KAPITEL

NÄRBESTÄMMELSERALLMÄNNA PERSONUPPGIFTEROM
FÅR BEHANDLAS

Artikel 5

dettabestämmelserna ide begränsningarskall inomMedlemsstaterna som
personuppgiftervillkor behandlingpå vilkainnebär, precisera ärkapitel av

tillåten.

AVDELNING I

UPPGIFTERNAS KVALITETPRINCIPER OM

Artikel 6

personuppgifterskall föreskrivaMedlemsstaterna att
korrekt och lagligtbehandlasskall sätt,a ett

berättigadeuttryckligt angivna ochför särskilda,samlas inb skall än-
oförenligt medbehandling får inte ske pådamål; sätt ärett somsenare

för historiska, statis-behandling uppgifterändamål. Senaredessa av
ändamål inte oförenlig med dessavetenskapliga skalltiska eller anses

beslutar lämpligamedlemsstaternaändamål förutsatt att om
skyddsåtgärder,

får omfatta vadoch relevanta och inteadekvataskall änc mer somvara
ändamål för vilka de har samlats intill denödvändigt med hänsynär

behandlas,för vilka deoch senare
rimliga åtgärdernödvändigt, aktuella. Allaoch,skall riktigad omvara

felaktigasäkerställa personuppgiftermåste vidtas för äratt att som
ändamål för vilka de samladesförhållande till deofullständiga ieller

utplånas ellerför vilka de behandlas,in eller rättas,senare
registreradeidentifiering denpå förhindrarförvarase sättett avsom

ändamål förnödvändigt för de vilkatid vadunder längre ärän somen
behandlades. Med-samlades eller för vilka deuppgifterna in senare

personuppgif-skyddsåtgärder för delämpligaskall vidtalemsstatema
statistiska ellerperioder för historiska,lagras under längreter som

ändamål.vetenskapliga

punkt efterlevs.säkerställaåligger den registeransvarige lDet attatt
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AVDELNING

GÖR UPPGIFTSBEHANDLING KANATTSOMPRINCIPER
TILLÅTAS

Artikel 7

får behandlas endastpersonuppgifterskall föreskrivaMedlemsstaterna att

samtycke, ellerlämnat sittotvetydigt harregistreradedena
avtal i vilket den regist-nödvändig för fullgörabehandlingenb är ettatt

på begäran den registre-vidta åtgärdereller förrerade är attpart av
ingås, ellersådant avtalrade innan ett

rättslig förpliktelsenödvändig för fullgörabehandlingenc är att en som
ellerregisteransvarige,åvilar den

nödvändig för skydda intressen grund-behandlingen ärd är att som av
den registrerade, ellerbetydelse förläggande

för utföra arbetsuppgift allmäntnödvändigbehandlingene är att aven
myndighetsutövning utförs denled iellerintresse är ett som avsom

uppgifterna har lämnatstredje till vilkenregisteransvarige eller man
ellerut,

ändamål berättigade intressennödvändig förbehandlingenf rörär som
tredje till vilkaeller hos den eller deregisteransvarigehos den män

sådana intressen denuppgifterna har lämnats uppvägsnärut, utom av
grundläggande fri- och rättighetereller dennesregistrerades intressen

skydd under artikelkräver 1.1.som

AVDELNING III

SÄRSKILDA BEHANDLINGSKATEGORIER

Artikel 8

kategorier uppgifterBehandlingen särskilda avav

personuppgifterskall förbjuda behandlingMedlemsstaterna av som av-
åsikter, religiös eller filosofiskpolitiskaeller etnisktslöjar ursprung,ras

uppgifter hälsa ochi fackföreningmedlemskapövertygelse, rörsamt som
sexualliv.

Punkt gäller intel om
sådansamtycke till be-registrerade har lämnat sitt uttryckligadena en

medlemsstatens lagstiftningdet enligthandling, när attutom anges
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registreradesdenupphävaskanpunkt intei lförbudet sam-genom
ellertycke,

ochskyldigheterdefullgöra sär-nödvändig förbehandlingen attb är
arbetsrätten,registeransvarige inomdenåliggerrättigheterskilda som

lagstiftningnationelltillåtet enligtdettaomfattningi den är somen
ellerskyddsåtgärder,lämpligaföreskriver

nå-registrerades ellerskydda denförnödvändigbehandlingen är attc
registreradedenintressengrundläggande ärnärpersonsannangon

ellersamtycke,sittförhindradrättsligtfysiskt eller att ge
verksamhet hosberättigadförutförs inombehandlingend enramen

harvinstdrivandeickeellerföreningstiftelse, annatett organ, somen
be-syfte, förutsattfackligtreligiöst ellerfilosofiskt,politiskt, attett

ellermedlemmarsådanaendasthandlingen rör personer somorgans
detta ochkontakt medregelbundenändamål harpå grund organetsav

registreradesdentredjetilllämnasinteuppgifterna utanut sam-man
ellertycke,

offentliggörs dentydligtuppgifter sättbehandlingene rör ett avsom
fastslå, gällandekunnanödvändiga för göraregistrerade eller är att

anspråk.rättsligaförsvaraeller

nödvändig meduppgifternabehandlingen ärgäller intePunkt 1 när av
vårdmedicinska diagnoser,sjukvård,hälso- ochförebyggandetillhänsyn

sjukvård eller dessaelleradministration hälso- närellerbehandlingeller av
på ochverksam hälso-yrkesmässigtnågonbehandlasuppgifter ärsomav
bestämmelserellernationell lagstiftningenligtsjukvårdsområdet och som
tystnadspliktunderkastadnationellabehöriga ärantagits organavsom

tystnadsplikt.ålagd liknandeäreller ensompersonannanav en

tillskyddsåtgärder och hänsynlämpligaförutsättningUnder ettavav
nationella lag-i sinantingenfår medlemsstaternaintresseallmäntviktigt

besluta andratillsynsmyndighetenbeslutellerstiftning ett omavgenom
punktideundantag nämnsän som

ellerbrottmålsdomarlagöverträdelser, sä-uppgifterBehandling omav
ellermyndighetkontrollunderfår utföras endastkerhetsåtgärder av en -

förbehåll för demednationell lagiskyddsåtgärder finnslämpligaom -
nationella be-stödtillåta medkanmedlemsstaternaändringar avsom

skyddsåtgärder.specifika Ettochinnehåller lämpligastämmelser som
endast under kon-får dock förasbrottmålsdomarregisterfullständigt över

myndighet.troll enav
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uppgifter administrativa sank-får föreskrivaMedlemsstaterna röratt som
ocksåtvistemål skall behandlas under kontrollavgöranden iellertioner av

myndighet.en

i punkterna och skall anmälasfrån punkt 4 5undantag 1De som anges
kommissionen.till

på vilka villkor nationellt identifi-skall bestämmaMedlemsstaterna ett
vedertaget för identifiering fåreller något be-kationsnummer sättannat

handlas.

Artikel 9

Behandling personuppgifter och yttrandefrihetenav

påskall med avseende behandling personuppgifterMedlemsstaterna av
uteslutande för journalistiska ändamål eller konstnärligtsker ellersom

avvikelser från bestämmelsernaskapande besluta undantag ochlitterärt om
och kapitel endast de nödvändiga förkapitel, kapiteli detta IV VI är attom

yttrandefriheten.till privatlivet med reglernaförena rätten om

AVDELNING IV

INFORMATIONSPLIKT REGISTRERADETILL DEN

Artikel 10

fråninsamling uppgifterInformation vid den registreradeav

skall föreskriva den registeransvarigeMedlemsstaterna eller hans före-att
fråni fall skall den vilken uppgifter honom självträdare vart ge person om

följande information, i fall då till infor-samlas in han redan kännerutom
mationen:

företrädares identitet.registeransvariges och dennes eventuellaa Den
Ändamålen med den behandling för vilken uppgifterna avsedda.b är

information,All ytterligare exempelvisc
uppgifterna,eller de kategorier mottarmottagarna som-

det obligatoriskt eller frivilligt besvara frågornahuruvida är att—
följ der inteeventuella attsamt av svara,
rättigheter få tillgång till och erhållaförekomsten rättelseatt attav-

uppgifter honom,rörav som
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med hänsyninformationenytterligaredenutsträckningi den som -
uppgifterna samlas invilkaunderomständigheter ärsärskildadetill -

behandling.korrektregistreradetillförsäkra dennödvändig för att en

Artikel 11

från registreradein deninte har samlatsuppgifternaInformation när

skall med-från den registrerade,samlats ininte haruppgifternaOm
hans företrädare vidregisteransvarige ellerföreskriva denlemsstaterna att

utlämnande tillpersonuppgifter eller,registreringenförtiden om enav
då uppgifternaden tidpunktvidinteförutses,kan äntredje senareman

följande information,åtminstoneregistreradeskall denförst lämnas ut, ge
informationen:känner tillregistrerade redandennärutom

identitet.eventuella företrädaresoch dennesregisteransvarigesa Den
Ändamålen behandlingen.medb

information, exempelvisAll ytterligarec
behandlingen gäller,uppgifterkategorierde somav—

uppgifterna,de kategoriereller mottarmottagarna som-
erhållafå tillgång till och rättelserättigheterförekomsten attattav-

honom,uppgifterde rörsomav
informationen med hänsynytterligareutsträckning deni den som -

vilka uppgifterna samlas inomständigheter undersärskildade ärtill -
registrerade korrekt behandling.tillförsäkra denförnödvändig att en

särskilt i sambandgälla detpunkt skall intei 1Bestämmelserna när -
eller vetenskapligastatistiska ändamål eller historiskabehandling förmed

oproportionerligtsig omöjligt eller innebäraforskningsändamål visar en-
utlämnandeeller registrering ellerinformationansträngning attstor omge

skall medlemsstaternasådana falli författning.föreskrivs Iuttryckligen
skyddsåtgärder.lämpligaföreskriva
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AVDELNING V

TILLGÅNRÄTT FÅ G TILLREGISTRERADES ATTDEN
UPPGIFTER

Artikel 12

tillgångtillRätt

frånregistrerad har denvarjesäkerställaskall rättMedlemsstaterna attatt
registeransvarige

tidsutdräkt ellerintervallmed rimligahinder och störrea utansamtutan
kostnader

behandlas eller intehonompå uppgifterfå bekräftelse rörsomom-
ändamålen med behandlingen, deåtminstoneinformationoch om

eller mottagarkate-uppgiftskategoriema ochberörda mottagarna
uppgifterna utlämnas,till vilkagoriema

behandlas och allvilka uppgifterinformationfå begriplig somom-
uppgifter kommer,varifrån dessainformationtillgänglig om

används uppgifterlogikkännedom denfå när rörsomsomom-
såvitt så-åtminstonepå automatiskbehandlashonom väg avser

artikelbeslut i 15.1,automatiskadana som avses
sådana inte behandlats i enlig-förekommande fall få uppgifterb i som

utplånade ellerdirektiv rättade,bestämmelserna i dettamedhet
felaktiga,ofullständiga ellersärskilt dessablockerade, ärom

sådana uppgifter utlämnatstredje till vilkenfå genomförtc att en man
blockering utförtsutplåning eller irättelse,varjeunderrättas somom

omöjligt eller inne-detta inte visar sigmed punkt b,enlighet varaom
ansträngning.oproportionerligtbär storen

AVDELNING VI

BEGRÄNSNINGARUNDANTAG OCH

Artikel 13

begränsningarochUndantag

åtgärder för begränsafår lagstiftning vidtaMedlemsstaterna attgenom
i artiklarnaoch rättigheter 6.1,de skyldigheteromfattningen som angesav

nödvändig åtgärdsådan begränsningi fall dåoch12 21 är10, 11.1, enen
tillmed hänsyn
säkerhet,a statens
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försvaret,b
säkerhet,allmänc

åtal för brottbrott elleravslöjandeundersökning,förebyggande,d av
för lagregleradegälleretiska regleröverträdelsereller yr-somavav

ken,
hos medlemsstatfinansiellt intresseekonomiskt ellerviktigte ett en
frågor, budgetfrågorinklusiveEuropeiska unionen, monetäraeller hos

skattefrågor,och
regleringsfunktion denellerinspektions- även ärtillsyns-,f som, omen

myndighetsutövning iförbunden med deövergående karaktär, ärav
fallen,nämndad och epunkterna c,under

rättigheter.andras fri- ochregistrerades ellerskydd deng av

fårrättsliga garantier medlemsstaterna,lämpligaförutsättningUnder av
åtgärderför eller beslutinte användsuppgifternai synnerhet som avserom

då det uppenbarligen inte föreliggeri fallregistreradesärskilda personer,
privatliv kränks, lagstiftningberördadennågon risk att genompersonens

endast be-i artikel uppgifterna12rättigheterbegränsa de närangessom
ellermed vetenskaplig forskningändamål har göra närhandlas för attsom

begränsad tidi form personuppgifter underendast lagrasuppgifterna av en
statistik.framställatid nödvändig föröverstiger deninte är attsomsom

AVDELNING VII

INVÄNDNINGARGÖRARÄTTREGISTRERADES ATTDEN

Artikel 14

invändningargöraregistrerades rättDen att

registreradetillförsäkra denskallMedlemsstaterna rätten att
och f helsti artikel efall 7i de näråtminstonea som avavsessom

hans personliga situationskäloch berättigadeavgörande rörsom
honom, denbehandling uppgiftersig rör närutommotsätta somav

något invändningenföreskriver Närlagstiftningennationella ärannat.
påbörjats den registeransvarigebehandlingberättigad får den som av

dessa uppgifter,längreinte avse
behandlingkostnader siganmodan ochefterb motsättautan av person-

registeransvarige bedömer kanhonom och denuppgifter rör somsom
marknadsföring,direktbehandlas för ändamålkomma röratt som

gången läm-personuppgifter för förstainformerad innanblieller att
räkning för ända-for tredjeeller användstill tredjeut mansmannas
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få erbjudandeuttryckligenochmarknadsföring,direkt attmål rörsom
sådanutlämnande ellersådantsigkostnader motsätta ettatt utanom

användning.

desäkerställaföråtgärdernödvändiga attskall vidta attMedlemsstaterna
i b.stycketförstairättighetdentillregistrerade känner angessom

Artikel 15

beslutDatabehandlade

föremål förbliintevarje ettskall rätten attMedlemsstaterna personge
påverkar ho-märkbartellerför honomföljderrättsligaharbeslut somsom

uppgifterbehandling ärautomatiskpågrundasenbartoch somavsomnom
exempelvishonom,hosegenskaperpersonligavissabedömaavsedda att

uppträdande.ochpålitlighetkreditvärdighet,arbetsprestationer,hans

skall med-direktivdettabestämmelser iövrigaföljerinteOm annat av
detbeslutföremål förfår bli ettföreskrivalemsstatema att avpersonen

beslutetpunkti 1slag omavsessom
avtal, förutsattfullgörandetelleringåendetled i ettfattasa ett avsom

fullgörande avtaletelleringåenderegistrerades begäranden avatt om
skydda hansåtgärder förlämpligavidtasdeteller attbifallitshar att

sinför honommöjligheten göraexempelvis attberättigade intressen,
ellergällande,uppfattning

skydd för dentillbestämmelserinnehållerlagstiftningtillåts ib som
berättigade intressen.registrerades

VIIIAVDELNING

SÄKERHET BEHANDLINGVIDOCHSEKRETESS

Artikel 16

behandlingvidSekretess

lik-registerföraren,ellerregisteransvarigeunder denarbeteutförDen som
får be-personuppgifter,tillgång tillfårochsjälv,registerföraren somsom

registeransvarige, hanfrån deninstruktionenligtendastdemhandla om
lag.det enligtskyldiginte göraär att
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Artikel 1 7

Säkerhet vid behandling

Medlemsstaterna skall föreskriva den registeransvarige skallatt genom-
föra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för skyddaatt person-
uppgifter från förstöring olyckshändelse eller otillåtna handlingargenom
eller förlust olyckshändelse ändringar, otillåten spridningsamt motgenom

eller otillåten tillgång till uppgifterna, särskilt behandlingen inne-av om
fattar överföring uppgifter i nätverk, och varje slagett motav annat av
otillåten behandling.

åtgärderDessa skall med beaktande den nuvarande tekniska nivån ochav
de kostnader förenade med åtgärdernasär genomförande åstadkommasom

lämplig säkerhetsnivå i förhållande till de risker förknippadeen ärsom
med behandlingen och de uppgifter skall skyddas.arten av som

Medlemsstaterna skall föreskriva den registeransvarige, behand-att när
lingen utförs för dennes räkning, skall välja registerförare kanen som ge
tillräckliga garantier vad gäller de tekniska säkerhetsåtgärder och de orga-
nisatoriska åtgärder måste vidtas och tillse dessa åtgärderattsom genom-
förs.

När uppgifter behandlas registerförare skall hanteringen reglerasav en
avtal eller rättsligtett bindande handling mellangenom genom en annan

registerföraren och den registeransvarige och i handlingen skall särskilt
föreskrivas att

registerföraren endast får handla på instruktioner från den register-——
ansvarige,
de skyldigheter i punkt såsom de definieras i lagstift-som anges—
ningen i den medlemsstat i vilken registerföraren etablerad,är även
skall åvila registerföraren.

För säkra bevisning skall de delaratt avtalet eller den rättsligt bin-av
dande handlingen skyddetrör uppgifter och de krav åtgär-rörsom av som
der i punkt l föreligga i skriftlig eller därmed jämförlig form.som anges
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AVDELNING IX

ANMÄLAN

Artikel 18

tillsynsmyndighetenAnmälningsplikt gentemot

registeransvarige eller hansdenföreskrivaskallMedlemsstaterna att
serieellerbehandlinggenomförandetföreträdare föreeventuella enenav

ochautomatiskpå väggenomförshelt eller delvisbehandlingar somsom
till-denunderrättaskalländamålnärbesläktadefleraellerhar samma

i artikel 28.synsmyndighet avsessom

före-villkorföljandepåföljande fall ochfår endast iMedlemsstaterna
anmälnings-förenkladanmälningsplikten ellerfrånundantagskriva om

plikt:
vilkamedsambandbehandling, iför demedlemsstatenOm typer av—

desannoliktuppgifterna intebehandladetill de är atthänsynmeddet
ända-kränks, behandlingensrättigheterochfri-registrerades anger
vilkauppgifter behandlas,kategorieruppgifter ellermål, vilka av som

registrerade till vilkakategorierregistrerade eller mot-som avses,av
uppgifterna lämnas hurkategoriereller samtutmottagaretagare av

och/ellerbevarasskalluppgifternalänge
nationella lagstiftningmed denenlighetregisteransvarige idenom——

uppgiftsskyddsombud, särskiltför denne,gäller ettutser somsom
uppgiftha tillskall

tillämpningeninternasäkerställa denoberoendepå sättettatt av—
dettatill följd direk-antagitsbestämmelsernationellade avsom

tiv,
den regis-utförsbehandlingarregister deföra överettatt avsom-

informationinnehålla denskallvilket registerteransvarige, som
artikeli 21.2,nämns

rättigheterochfri-registreradessäkerställa depå dettaför sätt attatt
behandlingarna.kränkas följdkommersannolikt inte att avsom en

sådanförgällapunkt inte skallföreskriva 1fårMedlemsstaterna att en
ellerenligt lagarförandet register,enda syftebehandling är ett somavvars
ochinformationallmänheten medförseförfattningarandra är avsett att
kaneller för ochallmänhetenförantingentillgängligtär somenvarsom

intresse.berättigatstyrka ett
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från anmälningsplikten ellerföreskriva undantagfårMedlemsstaterna
sådan behandling i arti-anmälningsförfarande förförenklatett som avses

d.kel 8.2

icke-automatiskavissa eller alla be-får föreskrivaMedlemsstaterna att
förenklat anmäl-skall anmälas ellerpersonuppgifterhandlingar att ettav

skall gälla för dem.ningsförfarande

Artikel 19

innehållAnmälans

uppgifter anmälan skall inne-skall precisera vilkaMedlemsstaterna som
innehållaskall åtminstonehålla. Den

eventuella företrädaresregisteransvariges och dennes ocha den namn
iadress,

behandlingen,ändamålen medb
eller de kategorier registreradebeskrivning den berörsc av somaven

kategorier uppgifter hänför tilluppgifter eller sigoch de av somav
dem,

kategorier till vilka uppgifterna kaneller ded mottagaremottagarna av
lämnaskomma ut,att
överföringar uppgifter till tredje land,föreslagnae av

preliminärt bedömabeskrivning det möjligtallmänf gör attsomen
åtgärder med artikel vidtagitsde i enlighet 17lämpligheten av som

säkerheten i behandlingen.för tryggaatt

till tillsynsmyndighe-skall villkoren för anmälanMedlemsstaterna ange
den angivna informationen.förändringar i punkt lrörten somav

Artikel 20

Förhandskontroll

behandlingar kan innebäravilkaskall bestämmaMedlemsstaterna som
rättigheter och skall säker-den registrerades fri- ochsärskilda risker för

påbörjas.behandlingar kontrolleras innan deställa dessaatt

tillsynsmyndigheten denskall utförasSådana förhandskontroller närav
från uppgiftsskyddsom-från registeransvarige elleranmälan denmottagit

rådfråga tillsynsmyndigheten.i tveksamma fall skallbudet, som
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Medlemsstaterna kan också utföra sådana kontroller led i detettsom
nationella parlamentets förberedande arbete åtgärdmed eller ledetten som
i arbetet med åtgärd grundas på sådan lagstiftande åtgärd,en som en som
definierar behandlingens och lämpliga skyddsåtgärder.art anger

Artikel 21

Behandlingarnas offentlighet

Medlemsstaterna skall vidta åtgärder för tillse behandlingarnaatt att
offentligt tillgängliga.görs

2. Medlemsstaterna skall föreskriva tillsynsmyndigheten skall föraatt ett
register sådana behandlingaröver har anmälts i enlighet med artikelsom
18.

Registret skall innehålla åtminstone den information i artikelsom anges
19.1 a-e.

Registret skall allmänt tillgängligt.vara

sådan behandlingFör inte omfattas anmälningsplikt skall med-som av
lemsstatema föreskriva de registeransvariga eller någotatt annat organ,

medlemsstaterna på lämpligt skall tillhandahållautser, sätt ochsom var en
begär åtminstonedet den information i artikel 19.1 a-e.som som anges

Medlemsstaterna får föreskriva denna bestämmelse inte skallatt tillämpas
på sådan behandling enda ändamål föra register,är i enlig-att ettvars som
het med lagar eller andra författningar allmänhetenär infor-avsett att ge
mation och tillgängligt för allmänhetenär eller för och kansom var en som
styrka berättigat intresse.ett

KAPITEL III

RÄTTSLIG PRÖVNING, ANSVAR OCH SANKTIONER

Artikel 22

Rättslig prövning

Medlemsstaterna skall påverkardet möjlighetenutan att utnyttja nå-att-
administrativt förfarande, till exempelgot vid den tillsynsmyndighet som

i artikel 28, kan användas innan ärende anhängiggörs hosavses ettsom en
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införföra talan dom-och harföreskriva rättinstansrättslig attatt var en-
skyddas den nationellarättigheterkränkningarsådanastol avsomavom

ifrågavarande behandling.påtillämpliglagstiftning ärsom

Artikel 23

Ansvar

lidit skada till följdochskall föreskrivaMedlemsstaterna att var en som
oförenlignågon åtgärdellerbehandlingotillåten ärsomannanavav en

antagits till följd detta direktiv,bestämmelsernationellamed de avsom
för den skada han harregisteransvarigeersättning dentillhar rätt somav

lidit.

undgådelvis detta hankan helt ellerregisteransvarigeDen ansvar om
skadan.händelse orsakadeansvarig för denhan intebevisar äratt som

Artikel 24

Sanktioner

för säkerställalämpliga bestämmelserskallMedlemsstaterna attattanta
särskilt besluta de sank-genomförs fullständigt och skalldirektivdetta om

överträdelse de bestämmelseranvändas vidskalltioner anta-somavsom
direktiv.dettagenomföragits för att

KAPITEL IV

ÖVERFÖRING PERSONUPPGIFTER TREDJE LANDTILLAV

Artikel 25

Principer

överföringen personuppgifterföreskrivaskallMedlemsstaterna att av
behandlas efter överfö-avseddabehandling ellerunder ärär attsomsom

tredje landfår ifrågavarandeland endast sketill tredjering utan attom -
bestämmelser antagitsde nationellapåverkar tillämpningendetta somav

direktiv säkerställer ade-i dettade andra bestämmelsernatill följd enav -
skyddsnivå.kvat

tredje land adekvat skall skeskyddsnivån iBedömningen ärettav om
med överföringförhållanden har sambandpå grundval alla de ensomav
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eller överföringar uppgifter. Härvid skall särskilt beaktasen grupp av av
uppgiftens den eller de avsedda behandlingamas ändamål och varak-art,
tighet, ursprungslandet och det slutliga bestämmelselandet, de allmänna
respektive särskilda rättsregler gäller ifrågavarandei tredje land lik-som

regler för yrkesverksamhetde och säkerhet gäller där.som som

Medlemsstaterna och kommissionen skall informera varandra denär an-
tredje land inte erbjuder skyddsnivåadekvat enligt punktettattser en

kommissionen i enlighetOm med sådant förfarande beskrivs iett som
artikel finner31.2 tredje land inte erbjuder sådan adekvatatt ett en
skyddsnivå beskrivs i punkt i denna2 artikel, skall medlemsstaternasom
vidta de åtgärder nödvändiga för hindra överföringär uppgifterattsom av

ifrågavarandeslag till tredje land.av samma

Vid lämpligt tillfälle skall kommissionen inleda förhandlingar för att
avhjälpa den situation uppstått kommissionen kommit tillnär densom
slutsats i punkt 4.som anges

Kommissionen kan, i enlighet med det i artikel 31.2 angivna förfarandet,
konstatera tredje land sin interna lagstiftning eller påatt ett grundgenom

de internationella förpliktelser särskilt till följd sådana för-av som av-
handlingar i punkt och5 gäller skyddet för privatliv ochsom anges som
enskilda grundläggande fri- och rättigheter åligger landet harpersoners —-

skyddsnivå adekvat i den mening iär punkt i2 dennaen som som avses
artikel.

Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder nödvändiga för följaär attsom
kommissionens beslut.

Artikel 26

Undantag

Med undantag från artikel skall25 medlemsstaterna det inte finnsom-
tvingande regler detta i deras lagstiftning föreskriva överföringattom av-
personuppgifter till tredje land inte har adekvat skyddsnivåett isom en
den mening i artikel får25.2 skesom avses om
a den registrerade otvetydigt har samtyckt till den planerade överför-

ingen, eller
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regist-mellan denavtalfullgöranödvändig för ettöverföringen attb är
registrerades be-på denförellerregisteransvarigedenoch attrerade

ingås, elleravtaletvidtas innanåtgärdergenomföragäran som
mellanavtalfullgöraingå ellerförnödvändig ettöverföringen attc är

ellerregistrerades intresse,i denoch tredjeregisteransvarigeden man
skälförfattningbindande enligtnödvändig elleröverföringend är av

fastslå, gällandeeller förintressen göraallmännaviktiga attrörsom
anspråk, ellerrättsligaförsvaraeller

skydda intressen avgö-för ärnödvändigöverföringen är atte avsom
ellerregistrerade,denbetydelse förrande

ellerenligt lagarregisteroffentligtfrånöverföringenf görs ett som
ochinformationallmänhetenförfattningarandra är avsett att somge

kanocheller förför allmänhetenantingentillgängligtär en somvar
lagstiftningeniutsträckning dei denintresse,berättigatstyrka ett som

fallet.enskildauppfylls i dettillgänglighetförvillkorenangivna

till-medlemsstatf°arpunkttillämpningen 1påverkardettaUtan att enav
säkerställerintetredje landpersonuppgifter tillöverföringlåta ett somav

registeransvarigedenartikel 25.2,enligtadekvatskyddsnivå är omsomen
grund-enskildaochprivatlivförgarantiertillräckligaställer att personers

motsvarandeutövningenförskyddasrättigheterochläggande fri- samt av
avtalsklausuler.lämpligaframgåkangarantierSådanarättigheter. av

övriga medlems-och dekommissioneninformeraskallMedlemsstaten
punkttillåtits enligtöverföringardestaterna somom

berättigadepå grunderkommissionen ärellermedlemsstatOm somen
grundläggan-enskildaprivatliv ochförskyddettillhänsynmed personers

vidta lämp-kommissionenskallinvändningrättigheterfri- ochde gör en
artikel 31.2.iförfarandeenlighet med detiåtgärderliga som avses

för följanödvändigaåtgärderdeskall vidta är attMedlemsstaterna som
beslut.kommissionens

artikeliförfarandemed deti enlighetkommissionenOm4. angessom
tillräckligaerbjuderstandardavtalsklausulervissabeslutar31.2 garan-att

föråtgärdernödvändigavidtaskall medlemsstaterna attenligt punkttier
beslut.kommissionensfölja
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KAPITEL V

UPPFÖRANDEKODEX

Artikel 27

kommissionenMedlemsstaterna och skall utarbetandeuppmuntra av
beaktande de förhållandenauppförandekodexar med särskildaavsom -

bidra till på riktigtolika områden skall genomföra de natio-sättatt ett-
medlemsstaterna förnella bestämmelser genomföra detta di-antar attsom

rektiv.

skall föreskrivaMedlemsstaterna branschorganisationer eller2. andraatt
företräder andra kategorier registeransvariga, harorgan som av som upp-

förslag till nationella kodexar eller ändra eller utökarättat attsom avser
kodexar,existerande nationella kan lägga fram dessa för bedömning av

den nationella myndigheten.

Medlemsstaterna skall föreskriva denna myndighet bland skallatt annat
förslag har lagts fram förkontrollera de myndigheten iär överens-att som

stämmelse med de nationella bestämmelser antagits till följd dettasom av
direktiv. myndigheten det lämpligt skall denOm inhämta synpunkteranser
från registrerade eller deras företrädare.de

Förslag till gemenskapskodexar och förslag till ändringar eller tillägg till
sådanaexisterande kodexar kan läggas fram för den arbetsgrupp som avses

i artikel arbetsgrupp skall bland29. Denna de förslagavgöraannat om som
lagts fram för i överensstämmelse med de nationella be-ärgruppen
stämmelser antagits för genomföra detta direktiv. Omattsom gruppen an-

det lämpligt skall den inhämta frånsynpunkter de registrerade eller de-ser
företrädare. Kommissionen kan tillse de kodexar godkäntsattras som av

arbetsgruppen offentliggörs på lämpligt sätt.
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KAPITEL VI

FÖRTILLSYNSMYNDIGHET OCH ARBETSGRUPP SKYDD AV
PÅENSKILDA AVSEENDEMED BEHANDLINGEN AV

PERSONUPPGIF TER

Artikel 28

Tillsynsmyndighet

Varje medlemsstat skall tillse det eller flera myndigheteratt utses en
har till uppgift inom dess territorium övervaka tillämpningen deattsom av

bestämmelser medlemsstaterna till följd detta direktiv.antarsom av

myndigheter skall fullständigt oberoendeDessa de uppgifterutöva som
åläggs dem.

Varje medlemsstat skall tillse tillsynsmyndigheten hörs sådananäratt
lagar författningareller andra utarbetas skyddet enskildarörsom av perso-

fri- och rättigheter med avseende på behandlingen personuppgifter.ners av

Varje tillsynsmyndighet skall särskilt ha
undersökningsbefogenheter, såsom befogenhet få tillgång tillatt-
uppgifter blir föremål för behandling och befogenhet inhämtaattsom
alla uppgifter nödvändiga för sköta tillsynen,är attsom
effektiva befogenheter ingripa, till exempel kunnaatt attsom avge—
yttranden i enlighet med artikel innan behandling20 ochägeren rum,

sådanatill yttranden i lämplig omfattning offentliggörs,att attse
kunna besluta blockering, utplåning eller förstöring uppgifter,om av

kunna besluta tillfälligt eller slutligt förbud behandling,att mot attom
kunna den registeransvarige varning eller tillrättavisning eller attge
kunna hänvisa saken till nationella parlament eller till andra politiska
institutioner,
befogenhet inleda rättsliga förfaranden de nationella be-näratt—
stämmelser antagits till följd detta direktiv har elleröverträttssom av

uppmärksamma de rättsliga myndigheterna på dessa överträdelser.att

Sådana beslut tillsynsmyndigheten går kan överklagaspart emotav som en
till domstol.

och kan, hand eller4. Var företrädd organisation, vändaen egen av en
till tillsynsmyndighetensig med begäran skydd för sina fri- och rättig-om
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på behandling personuppgifter.avseende berördaheter med Denav perso-
vilka följderinfonneras hans begäran har fått.skall omnen

samband med tillämpningenkan i de nationella bestämmel-ochVar en av
antagits medhar stöd artikel i detta direktiv till tillsyns-13avser som

fåmyndigheten in begäran kontrollera behandling ärattge en om om en
följdertillåten. berörda skall informeras vilka hans begä-Den personen om

har fått.ran

tillsynsmyndighet skall regelbundetVarje sinupprätta rapporten om
skall offentliggöras.verksamhet. Denna rapport

tillsynsmyndighet har, vilken nationell lagstiftningEn oavsett som
behandlingen,gäller för den aktuella behörighet inom sin med-att egen

de befogenheterlemsstats territorium i enlighet med punkt 3utöva som
myndighetåligger den. Varje kan myndighet i medlemsstatav en en annan
sina befogenheter.anmodas utövaatt

myndigheterna skallövervakande i den utsträckningDe det behövssom
samarbeta med varandra, särskilt utbyta användbar information.attgenom

Medlemsstaterna skall föreskriva tillsynsmyndighetens ledamöteratt
personal, sedan derasoch anställning upphört, skall ha tystnadspliktäven

på förtroligmed avseende information de har tillgång till.som

Artikel 29

påArbetsgrupp för skydd enskilda med avseende behandlingenav av
personuppgifter

förarbetsgrupp skydd enskilda med avseende påEn behandlingav av
personuppgifter, hädanefter kallad arbetsgruppen inrättas härmed.

Arbetsgruppen skall rådgivande och oberoende.vara

Arbetsgruppen skall företrädare för den eller desammansattvara av en
tillsynsmyndigheter varje medlemsstat, företrädare förutsettssom av av en
den eller de myndigheter har inrättats för gemenskapens institutionersom
och företrädare för kommissionen.samtorgan av en

Varje medlem arbetsgruppen skall den institution eller denutsesav av av
eller de myndigheter han företräder. medlemsstat har fler till-Närsom en
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företrädare. Det-dessaskall utsesynsmyndigheter gemensamän enen,
in-gemenskapensförinrättatsmyndigheterdeförgällaskall somsamma

ochstitutioner organ.

tillsynsmyndig-majoritetenkelmedbeslutfattaskall avArbetsgruppen
företrädare.hetemas

skallmandattidOrdförandensordförande.sinväljaskallArbetsgruppen
förlängas.kanMandatetår.tvåvara

kommissio-ombesörjasskallsekretariatsuppgifter avArbetsgruppens

nen.

arbetsordning.sinfastställasjälvskallArbetsgruppen6.

dagordningpå dessförtsfrågorbehandlaskallArbetsgruppen uppsom
på begäranellerinitiativdennesantingen eget av enordföranden,av

kommissionen.förellertillsynsmyndighetemaförföreträdare

Artikel 30

skallArbetsgruppen
bestämmel-nationelladetillämpningenfrågavarje rörutredaa avsom

tillbidrafördirektiv,dettagenomförandet attförantagits avsomser
bestämmelserna,tillämpningenhetlig aven

och igemenskapenskyddsnivån inomkommissionentillsigb yttra om
land,tredje

direktiv,dettaändringföreslagenvarjerådkommissionen avc omge
förvidtasböråtgärder attsärskildaellerytterligarevilka somom

be-avseendemedrättigheterfri- ochfysiskaskydda personers
föreslagnaandraallaochpersonuppgifter gemen-handling omav

rättigheter,fri- ochsådanaskapsåtgärder rörsom
påutarbetasuppförandekodexardeyttranden gemen-d somomavge

skapsnivå.

mellanskillnadersådanaförekomstenkonstaterararbetsgruppenOm2. av
förnackdeltillsom-kanpraxis,ellerlagstiftningmedlemsstaternas vara

behandlingenpåavseendemedskyddet föri avlikvärdigheten personer
kommissio-informeraskallgemenskapen,inompersonuppgifter gruppen

detta.omnen
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Arbetsgruppen kan på initiativ utfärda rekommendationereget i alla frå-
skyddetrör med avseende på behandlingengor som av personer av per-

sonuppgifter inom gemenskapen.

Arbetsgruppens yttranden och rekommendationer skall framläggas för
kommissionen och den kommitté i artikel 3som avses

Kommissionen skall infonnera arbetsgruppen det på vilketsätt denom
har tagit hänsyn till yttrandena och rekommendationema. För dettagöraatt
skall kommissionen utarbeta också skall framläggasrapport fören som
Europaparlamentet och rådet. Rapporten skall offentliggöras.

Arbetsgruppen skall utarbeta årsrapport situationen rörandeen om
skyddet för fysiska med avseende på behandlingenpersoner av person-
uppgifter inom gemenskapen och i tredje land, den skall översända tillsom
kommissionen, Europaparlamentet och rådet. Rapporten skall offentliggö-
ras.

KAPITEL VII

ÅTGÄRDERGEMENSKAPENS FÖR GENOMFÖRANDE

Artikel 31

Kommittén

Kommissionen skall biträdas kommitté ärav en som sammansatt av
företrädare för medlemsstaterna och har kommissionens företrädaresom

ordförande.som

Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén förslag tillett
åtgärder. Kommittén skall sig förslagetyttra över inom tid ord-en som
föranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande ärendet är.

Yttrandet skall med den majoritet i artikelavges 148.2 i fördra-som anges
Vid omröstning iget. kommittén skall medlemsstaternas röster påvägas

det sätt i den artikeln. Ordföranden skall intesom anges rösta.

Kommissionen skall besluta åtgärder skall ha omedelbar verkan.om som
Om emellertid åtgärderna avviker från kommitténs yttrande, skall
kommissionen omedelbart underställa rådet ärendet. dettaI fall gäller föl-
jande:
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underåtgärdernagenomförandetuppskjutaskallKommissionen enav—
meddelandedatum,frånräknadmånadertidsfrist treom

beslut inomavvikandefattamajoritetkvalificeradmedRådet kan ett-
strecksatsen.förstai dentidsfristden angessom

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 32

författningar,och andrakraft de lagarskall iMedlemsstaterna sätta som
antagande.år efter dessdirektiv,dettaföljanödvändiga för senast treattär

innehålla hän-skall debestämmelserdessamedlemsstatNär antar enen
hänvisning desådanåtföljaseller närdirektivtill dettavisning enav

skallskallhänvisningenföreskrifter hur görasoffentliggörs. Närmare om
utfärda.älvmedlemsstatvarje

pågårredansådan behandlingtill närskallMedlemsstaterna att somse
idirektiv träderföljd dettatillbestämmelsernationellade antas avsom

år frånbestämmelser inomdessaöverensstämmelse medi trekraft bringas
tidpunkt.denna

ikraft-register vidi manuellaredan finnsuppgiftersådanafrågaI somom
genomföra dettaförbestämmelsernationelladeträdandet attantassomav

stycke, före-från föregåendeavvikelsemedfår medlemsstaterna,direktiv
med artiklarnaöverensstämmelse 6-iskall bringasbehandlingenskriva att

antagande.för direktivetsfrån dagentolv år räknatinomdirektivi detta8
på begäran ochregistreradedock denskall sär-rättMedlemsstaterna attge

erhållatillgång till uppgifter,sin tillhanmedsamband rättskilt i utövaratt
ofullständiga, fel-uppgifterblockeringutplåning eller ärrättelse, somav

ända-med de legitimaförenligtintepålagradeaktiga eller ärsättett som
uppnå.registeransvarige villmål densom

förutsättningundermedlemsstaternakanfrån punkt 2Med undantag av
förendast bevarasuppgifterföreskrivaskyddsåtgärderlämpliga att som

i dettamed artiklarna 6-8behöverforskning intehistorisk överensstämma
direktiv.

natio-till deöverlämnakommissionenskall tillMedlemsstaterna texten
dettaområde omfattasdetinomdebestämmelsernella antar avsomsom

direktiv.
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Artikel 33

skall gångenKommissionen första år efter den tidpunktsenast tre som an-
och därefteri artikel 32.1 regelbundet till rådet och Europaparlamentetges

genomförandet detta direktiv, eventuellt förseddrapportavge omen av
med lämpliga ändringsförslag. Rapporten skall offentliggöras.

Kommissionen skall särskilt undersöka tillämpningen detta direktiv påav
behandling ljud- och bilduppgifter fysiska och skallrörav som personer
framlägga alla lämpliga förslag med beaktande informationstekni-som av
kens informationssamhälletsoch utveckling, visar sig nödvändiga.

Artikel 34

direktiv riktar sigDetta till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den oktober23 1995

På Europaparlamentets På rådetsvägnar vägnar

HÄNSCHK. L. ATIENZA SERNA

Ordförande Ordförande
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juridikenLife ochRealCyberspace,

betänkandeDatalagskommitténs ur

synvinkelteknisk

Av
ochChristian Wettergrendoktoranden

PehrsonBjörnprofessorn

Introduktion1

för denrelevantaaspekterantal ärdiskuterar ettDenna rapport som
betänkande. DenDatalagskommitténsochdatalagstiftningen,kommande

aspekterspecielltdiskuterarperspektiv, ochteknisktskriven somär ettur
erfa-praktiskafrån deutgårsfären. Rapportenprivataoch densäkerhetrör

ochIntemetmiljö,idatasäkerhetsarbeteharförfattarnarenheter enavsom
underliggandefinnsuppkommit där. Det ettproblemställningarde som

övrigatillsprida sigkommerproblemställningardessa attantagande att
kommandepåtidigtdärmed testallteftersom. Internet utgör ettIT-sektorer

problem.
Christiandoktorand Wettergren,författarehuvudsakliga ärRapportens

författarnaochinvävda isynpunkterPehrsons är texten,Björnprefektmen
iinnehållet idiskuterathar rapporten.

deni kontrastCyberspacehos motegenskapernagrundläggandeDe
personuppgifteravsnitti Dendiskuterasvärlden typfysiska somav

idiskuteraselektroniskadentillidentitetenfysiskatill denkopplas utan
förbättringnödvändiginitieramöjlighetPersondatalagensavsnitt att en

friaMängdenavsnittidiskuterassamhälletidatasäkerheten person-av
privat be-ochkommunikationprivatmedsambandifinnsuppgifter som
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arbetning diskuteras i avsnitt En sammanfattning de konkreta försla-av
avslutar i avsnittrapportengen

2 Egenskaper hos Cyberspace

I och med IT-revolutionen flyttar verksamheter från den fysiska världen in
i Cyberspace. Denna flytt sker eftersom IT erbjuder rationell hanteringen

många verksamheter, och IT dessutom flexibel påär heltav ett sättannat
fysiskt realiseradeän verksamheter. Ekonomiskt IT heltutgörsett ett nytt

enbartfenomen; fasta kostnader, och rörliga kostnader noll.nära Denna
ekonomiska drivkraft mycketär stark, och kommer påverka helaatt sam-
hället de decenniema.närmaste

I samband med denna IT-revolution uppkommer frågor säkerhetenom
och integriteten hos den verksamheten. Cyberspace har andranya egen-
skaper den fysiskaän världen, och därför uppkommer andra frågeställ-
ningar då verksamhetenän sker i den fysiska världen. Nedan diskuteras
några viktiga egenskaper hos Cyberspace, drastiskt skiljer sig från densom
fysiska världen.

Först och främst måste uppmärksamma buggar alltid existeraratt iman
system483,alla och kanävenatt reducera antalet kraftigt lederom man

detta till alltför utvecklingskostnader.stora En del dessa allmännaav
buggar får säkerhetsrelevans, och blir därmed säkerhetshål. Vi kan därför
inte förvänta bygga det helt säkraatt I stället måste måletoss systemet. bli

kostnaderna för lokaliseraatt och designaatt framgångsrik attacken
överstiger den förväntade vinst attacken kan Detta förfarande ärge. ana-
logt med hur det fungerar i den fysiska världen, det har värde måstesom
skyddas tillräckligt. En de viktigaste egenskaperna hos IT dess fe-ärav
nomenala förmåga automatisera verksamheter.att Marginalkostnaden att
utföra procedur fler gånger den väl kannär utföras gången med IT ären
obetydlig. Detta innebär aktioner skulle krävaatt organisationstorsom en

488 Fel och svagheter finns givetvis i alla mänskliga konstruktioner. Dessa imperfek-
tioner dock mycketutgör hot iett större IT-världen, jämfört med de traditionella
teknologierna. I IT det område varifrånär imperfektion kan utnyttjas mycketen

i fysiska konstruktioner.större än Dessutom sker allting snabbt och automatiskt i
Cyberspace. En ytterligare faktor vikt i IT ITär transitiv tillatt är sinav natur,
dvs. A och kanB kommunicera,att och B och C kan kommunicera,om betyder
det ochA C också kanatt kommunicera. Påverkan förblir inte lokal. Detta

leder till angriparesammantaget har betydandeatt skalfördelar i Cyberspaceen
jämfört med den fysiska världen.
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utförasvärlden kanfysiskai denutfördesdebetydandemed resurser om
givetviskanaktionerCyberspace. Dessaindivider ienskilda vara avav

HackerSwedishexempeltillexempelillustrativt är attkriminell Ettart.
dvs.lås i Cyberspace,dyrka 150 000obemärktlyckadesAssociation

i den fy-motsvarande aktionlösenord. Tänkanvändares000gissa 150 er
automatise-replikation ochförkostnadenobetydligavärlden Densiska

i Cyberspace.lagstiftningendåviktigring är ytterst omresonerarman
tillinte robust Enigrundtekniken IT-systemenTyvärr är synesnog.

och effek-angripare,effektivtmycketutnyttjaskanobetydlig bugg enav
kombine-Oftaomfatta helatilllätt förstoraskanbuggen system.attten av
medvetnaochflera buggareffektenihop systemetsangripare avenrar

grund-mål. Eftersomuppnår angriparensattackkedjatillfunktion somen
isvagheternaIT-världen,heladensamma äritekniken överär stort sett

förbehövsåtgärderblir deöverallt. Dessutom attdesammasett somstort
grundteknikenmåsteMåletlikartad.robusttekniken attgöra varamer

skall kunnaprogrammerarrnisstag intevanligasåpass robustbliskall att
buggen.förblir lokalaeffekternaförstöras,ochutnyttjas runtattutan

på informationenberovitalitet kanoerhördatill sägasOrsaken IT:s att
olikaladdas Nätet,Nya överfritt inomkan flöda systemet. nerprogram

påsamlarautomatiska sökmotoreranvändare,mellanmeddelanden skickas
utföraförbehövsdatabaser. Detiinformation attsig all ensomenorma

för skyddabehövs in-och det ärinformation, ett systemattack attär som
kost-alltså på hurattack berorutföraförKostnaden storaformation. att en

Införskaffan-informationen.nödvändigainförskaffa denförnaderna är att
oftavilketinformationen,själv skaparantingen skedet kan att mangenom

informationen.någon harfrånden till sigeller byterarbetstid,innebär som
infor-Underground, därvälorganiserad ComputerdetfinnsDessvärre en

brinnandemedlemmarnadrivskostnad.mation byts Dessutom ettutan av
vissförgratis, ellerdärföroch arbetarförintresse IT-system, gärna en

förkostnadernadärför konstateraVi kandenna subkultur.i att enstatus
angriparenfall behövernoll. Ii dag liggerpå värstaattack närasystemett

sig in.arbetsvecka förnågoninvestera att ta
ordent-uppmärksammatsinteCyberspaceegenskap hosEn somannan

får iinformationenoerhörda systemet.denligt transitivitetärännu som
i Cyber-sigseparerade kan visahelttrodde näraSystem varavarmansom

då rinna ivägkanInformationennågonpåde delaratt resurs.genomspace
där-angripare kanmedvetenhåll.icke-önskade Enellericke-förväntade

ibakvägar inför ofta hitta systemen.
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I IT-system antal olika parter, samtidigt.ett Säker-agerar personer,
hetsfunktionema måste förhindra de olika otillbörligt påverkaratt parterna
de andra Säkerhetsfunktionema i modernaparterna. IT-system byggs näs-

alltid efter det jag kallar Systemparadigmen.tan Med det jag attmenar se-
parationen uppnås ytterligareparterna Systemet,att in-av part,genom en
förs, tillser denna separation. Eftersom Systemetsom parternaseparerar
måste alla lita på Systemet, och den kontrollerarparter Systemet harsom
möjlighet förfalska varje medverkanatt i IT-systemet. Filosofinparts
bakom Systemparadigmen går på Systemet ska säkert.ut att göras Tyvärr
brukar Systemet bli och komplext, och innehållerstort därför buggar. Erfa-
renheten visar Systemet alltid kan komprometterasnästanatt på något sätt.

Systemparadigmen håller på andraersättas paradigmer.att I öppnaav
med allmän och delad nätinfrastruktur,system, kan inte nätet antas vara

del Systemet. dettaI koncept sammanbinds de olikaav parterna av en
komponent ingen litar på, och det finns ingen omfattandepart System-som
komponent, varje hanterar sinautan behov själva.part För uppnåattegna
robust säkerhet bör komponenterna distribueras i ochut systemen, göras
så små och därmed många, möjligt.som

Vi behöver antagligen på spektratompröva flexibilitet-säkerhet vivar
vill befinna för olika verksamheter och funktioner. Vissa kritiskaoss
funktioner skall kanske väsentligt mindregöras flexibla vad de i dagän är

Enskilda aktiviteter i Cyberspace lämnar omfattande spårpersoners
efter sig. En viktig konsekvens IT-teknologin så billigatt är och in-av att
formationen kan sig så frittrör det relativtär enkeltär och billigtatt att
samla in och sammanställa sådana spår till heltäckande bild vaden av en
viss företar sig. de fallI IT används i samband med fysisk verksam-person
het kan denna inforrnationsinsamlingtyp kommaäven omfatta akti-av att

världen.439viteter i den fysiska Det därför mycketär viktigt minimeraatt
informationsläckaget från olika IT-tjänster iut systemet.

Grundläggande bestäms säkerheten i Cyberspace ekonomiska kal-av
kyler. Om kostnaden för bryta sig in i blir kännbaratt förett system angri-

kommer vederbörande Ökandetveksam i attackera.attparen attvara mer
kostnader allt flerstänger angripare. Få angripareute motiveradeär om
kostnaderna för attacken överstiger den förväntade vinsten, multiplicerat
med sannolikheten för lyckad attack. Denna fundamentala ekvation be-en

489 Ett exempel det läckageär geografisk plats GSM-telefonägarenav som av en
läcker in i GSM-systemet. Denna information används regelbundetnumera av po-
lisen.
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få. Tyvärrkomma ärvi kansäkerhetsproblem attomfattandehurstämmer
tidigare490. Följ-vi konstateratnoll,deti dag ikostnaderna närmaste som

framöver.problemvikanaktligen vänta oss
eftersom denolikamellanmaktbalansenförändrar parter,IT-tekniken

påApplicerat brotts-förändras.verksamhetför derasgrundenekonomiska
brottslingar ochmellankampenevigadendetbetyderbekämpning po-att

vilketgår inte avgöraCyberspace. Detiförutsättningar attfårlis nya
Ef-påverkas.verksamhetbådaeftersomtippar, partersmaktbalansenhåll

positio-stärka sinaförsökasidorbådakommerså osäkertläget ärtersom
Vi kanhar.värderingarpå vilkaberorönskvärtvadoch är mansomner,
oskyl-övervakningomfattandemedpolisstatsigkonstatera avatt envare

deattraktiv föranarkitotalellerskull, ärsäkerhetsfördiga personer
bygga IT-systemalternativetflesta491. neutralamån ärnågoni attDet

brottslingarochpolismakttrade-off mellanekonomiskliknandeharsom
praktiken inteihar.fysiska världen Dettaexisterande äri dagdensom

diskussionen.förutgångspunktkangörligt, utgöra enmen

elektroniskatillkoppladePersonuppgifter3

identiteter

begrepppersonuppgift. Dettaifrån begreppet ut-utgårlagförslagetI man
uppgif-ochfaktaregistrerardatabasen,viktigahistorisktfrån dengår som
fysiskai denmänniskornaalltsåövervakarDatabasenmänniskor.ter om
databa-iförekommerenbartpersonuppgifter inteEftersomverkligheten.

490 kommeripotentiella vinsten, IT-systemoch därmed deninformationen,Värdet av
förkostnadenmåste ökavi i ställetalltså innebärvilketmed tiden,öka att enatt

mycket svårtskullebli svårt. Det attmed kommerlyckas dettaattack. Att att vara
attacksfaktor iviktigvarandra. Eninformation medbytaförhindra hackers att en

detidentisktpå sätt,den kangångerhur många ettförväntade vinst är upprepas
replikationsfaktomminskagårreplikationsfaktom Det attvill hur ge-säga stor

kanReplikationsfaktomdyrt.dettadiversitet i ärIT-systemen,haatt mennom
kommunikationsmöjlighe-frånkoppla bort IT-systemockså reduceras attgenom

påavskräckasocksåangripare kanalternativ. Enoftast intedetta är ettter, men
och detangriparen är,förutsätterdetefterräkningar, vetgrund att vemmanmenav

drastiskt ökaalternativetslutliga ärCyberspace. Det attofta inte ikan göraman
grund-förändrapå någotintrångkostnaden för sätttekniskaden attett genom

skallgrundtekniken ärändringardessa utHurtekniken lT-systemen. eni seav
forskningsuppgift.grannlaga

491 tilltilltro Statenha änSvenskar tordekulturberoende. störregivetvisDetta är
medborgare.amerikanskaexempelvis många
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har begreppet generaliserats till omfatta sökbara samlingarattser, av per-
sonuppgifter.

Avsnitt l Gällande i huvuddragrätt
Med persønuppgift upplysning enskild Det kanavses som avser person. vara
upplysningar födelsedatum, nationalitet, utbild-om namn, personnummer,

Ävenning, familj och anställningsförhållanden. andra upplysningartyper av
mindre personlig karaktär räknas personuppgifter. Enligt lagmotivenav som

uppgifteräven bostadsförhållanden, banktillgodoha-avses om en persons
vanden, fastighets- eller bilinnehav och upplysningar i övrigt om en persons
ekonomiska ställning. . ..En personuppgift kan hänföras till viss antingen direkten person genom
själva uppgiften eller med hjälp identitetsuppgift också ingår iav en som

Ävenregistret. register innehåller identitetsuppgifter sådansom art attav
bara den invigde kan utläsa vilka finns registrerade omfattaspersoner som

datalagen. Likaså omfattas statistiska uppgifter där beteckningarav som
också återfinns på dokument det möjligt knytagör uppgifterna tillatt vissen
person.

Avsnitt 3.2.2.2 Personuppgifter och den registrerade
Med personuppgift varje upplysning identifieradavses som avser en
eller identifierbar fysisk den registrerade. En identifi-person ärperson
erbar han eller hon kan identifieras direkt eller indirekt,om t.ex. genom
hänvisning till identifikationsnummer ellerett till eller flera faktoreren som

specifika för hansär eller hennes fysiska, fysiologiska, psykiska, ekono-
miska, kulturella eller sociala identitet.

Kopplingen till den fysiska stark, och detär logiskt medär tankepersonen
på dagens situation. En "personuppgifter" kantyp dock bli vik-annan av
tig inom de åren, intenärmaste tydligt ingår i definitionensom näm-ovan,
ligen uppgifter knyts till den elektroniska identiteten.som

Personuppgifter den elektroniska identiteten innebär samlarom att man
in uppgifter subjekts aktiviteter i Cyberspace,ett för den skullom utan att
försöka knyta uppgifterna till fysisk Man behöver inte för-en person. ens
söka tillse enbart samlar uppgifteratt enstaka aktivite-man om en persons

Dessa uppgifter kan sedanter. använda för marknadsföring, övervak-man
ning, marknadsundersökningar, skräddarsydda tjänster personalisering
och bevisinsamling. -

Denna personuppgifter kan kommatyp lagstift-utgöraav att väg runten
ningen, och kan bli så viktig för företagen.nog

. . I punkt 26 i ingressen betonas foratt avgöraatt ärman, om en person.identifierbar, skall beakta alla hjälpmedel kan komma användas förattsom
identifiera Däremotatt gäller inte direktivet for uppgifter harpersonen. som

gjorts på sådant inteett sätt längre identifierbar.attanonyma ärpersonen
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identifieringexempel på direktförklaringkommissionens... I anges som
Indirekt identifiering kankan identifieras namnet.att varagenompersonen

bilregistrerings-telefonnummer,identifieraskan ettettnär genompersonen
eller Ettsocialförsäkringsnummer annatettett passnummer.nummer,

kombinationskeridentifieringenexempel närär en avperson genomav en
kanvilkayrke, bostadsort etc.,kriterier ålder,särskiljande gör att personen

tillhör omfattar färre ochhan eller hondenigenkännas att gruppgenom
kommissionens förklaringvidareframgårandra Detfärre attavpersoner.

för fast-oberoende kostnadenidentifierbarfrågan är attär avom en person
uppgifter utseende,omfattaridentitet. Definitionenställa även ompersonens

karakteristika.genetiskafingeravtryck ochröst,

enskild kannödvändigtvis knyts tilluppgifterna inteEftersom person,
mening.personuppgifter i lagensintedettaföretagen ärattargumentera

säkert de därfördetaljerade, det intealltmerkan bliUppgifterna är attmen
vad händerfysiska individen. Ochidentifiera denkaninnebär att omman

någon tjänst Ti-samband medsig själv iindividenfysiskaden namnger
blir deti och med detta ett Enpersonregister,ingetdetdigare menvar

omfattande övervak-skulle kunnafysiska världenmed denanalogi vara
inte identifie-Eftersom individernaoch mikrofoner. ärmed kamerorning

denna omfattandepersonuppgifter,inteså det sig över-rade rör menom
haltar dock,integritetsintrång. Analoginomfattandeändåvakning utgör ett

lättbearbetadeväsentligtinsamlade i Cyberspaceuppgiftereftersom är mer
ljud.video ochän

jämförtdetaljerade, medcyber-personuppgifter kan bli mycketDessa
beteendeuppgifter i Cy-Insamlingpersonuppgifterna.traditionellade av
skulle samla injämfört medbilligt,mycketberspace är sammamanom

uppgifter skerdessavärlden. Bearbetningenfysiskauppgifter i den av
någrainte finnsvilket innebär detmedium,idessutom att om-samma

förvärrande faktorYtterligarekonverteringskostnader. ärfattande atten
övervakadhan/honnågon möjlighetinte har ärindividen avgöraatt om

fysisk övervakningomfattandemotsvarandeCyberspace.eller inte i En
för inteinvesteringarkrävasynlig, alternativtskulle attstora synas.vara

deklarera detillgängliga måstetjänster allmäntförslagEtt ärär att omsom
informationhur länge dennaochanvändaren, vad loggasloggar spa-som

personuppgif-dylikahandeln medregleraockså tänka sigkanMan attras.
företag.mellanter

till omgivningen.personuppgifterläckerflesta dagens IT-systemDe av
användarevilkaavslöjar delsnätstrukturenden allmännaAvlyssning av

använderdels vad de Devarandra,kommunicerar med gör. somsom
spårKvarvarande iaktiviteter.varandrasofta iakttakansamma server
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olika datorer kan ofta berätta för användare vad företagitsen senare som
med datorn. Mycket få och applikationer utvecklas med tanke påprogram

minimera denna läckage. harDet förekommit fallatt ityp USA därav
headhunters har kontrollerat vilka användare arbetat för hittasent attsom
lämpliga kandidater rekrytera. kanDet det enda verktygatt vinoteras att
har för åtgärda detta problem kryptering.äratt

IT-revolutionen har inte hunnit så långt och användningännu, av per-
sonuppgifter knutna till elektroniska identiteter har inte kommit i allmän
bred användning Konceptet används dock bl.a.ännu. i Postens webbplats

Cookies.492med hjälp såTorget kallade USAI personaliseringärav av
webbsidor det vilket också baserar sig på personuppgifter knutnasenaste,
till elektronisk identitet. När alltfler verksamheter flyttas till Cyberspaceen
kommer denna personuppgifter bli allt viktigare.typ attav

tekniskt gårRent registrering dylika personuppgifter till så attav som
varje aktör i bär på något kännetecken, markör.ett En markörsystem en
kan antingen redan existerande särskiljande datamängd, eller såvara en
kan denna datamängd läggas till vid interaktionen. Aktiviteter aktörensom
utför loggas med markören nyckel. behöverDet inte finnas absolutsom en
koppling mellan aktören i Cyberspace och enskild individ, utanen man
kan ha markerat liten individer med markör. kanskeDeten grupp en
räcker med registrera hushålls exempelvis.att Det möjligtett är attvanor,
välja markörer aktören använda för kunnaär utnyttjatvungen att attsom
tjänsterna. ocksåDet möjligt välja markörerär används fleraatt som av
tjänsteleverantörer, vilket underlättar korskorrelering insamlad infor-av
mation. påEtt exempel markör kan använda publikaattvara en persons
nyckel knutits till nationellt ID-kort, eller datorns ändnodsadressettsom
IP-nummer. markörerDessa besvärliga byta.är att

Tidigare integritetsproblem kommer blekna jämfört med de problematt
vi potentiellt har framför detJag viktigt fortlöpande följaärtror att attoss.
integritetsproblematiken, och beredd reglera En möj-att att avartema.vara
lighet Datainspektionen uppdrag allmänhetensatt ett utgöraattvore ge
integritetsombudsman. Jag det mycket viktigt samhället initie-attser som

och stödjer forskning syftar till fram minimeraratt ta systernrar som som

492 härSå utdrag Cookie-fil:ett utser ur en
/.torget.se TRUE FALSE 1291165200 TorgetUser 851564382

/www-elec.enst.fr FALSE FALSE 946511999 RoxenUserID 0x59
.socia1studies.com /TRUE FALSE 946684799 INTERSE sl67231788
www.dn.se FALSE FALSE 859839554 DNetVisits 6
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marknaden i dettaVi kan inte förväntaintegritetsproblemet. att tar tagoss
problem.

påfå utvecklingpositiv4 Hur en
datasäkerhetsområdet

område i och medvetenhetenoerhört eftersatt dag,Datasäkerhet är ett om
datorsystem går bryta sig inlåg. princip samtligasäkerhetsbristema Iär att

tidigare det kapital inbrotts-små Somrelativti med ärnämnts enresurser.
information normaltoch dennainformation,tjuv behöver är setttyp av

få på.billigt att tag
förfått för denna fara, och kallarharMilitären ämnetögonenupp

undersöker problemen både defensiv ochWarfare".information De ur
målar skrämmande bild där1 2 3synvinkel.offensiv Rapporterna en

fåoch där dessa manipulationer kanmanipuleras,kanalla datorsystem
försörjningskriser, störtande flygplan ochmedkonsekvenserdramatiska

analytikerna användningen dettamilitärakrockande tåg. De attnoterar av
småsig till nationalstater, medvapen inte begränsar ävenutan grupper

nyttja det.begränsade kanresurser
otillåtna samkömingar mellan persondataregistertillseFör attatt

datasäkerhetsnivå i kanhögmåste hasker systemen, partannars enenman
sig in i de intressanta persondataregistren,uppsåt omärkligt brytamed ont

medsamkömingensedan genomförapersondata, ochkopiera utrust-egen
ning.

på deli mitt tekniska kunnande och baseratMed utgångspunkt en av
håller jag det inte för orimligt främmandejag har lästlitteraturden att

våra persondataregister med käns-fullständig till vissamakt har avaccess
militären hävdar det avgörandeinnehåll. amerikanskaligt Den äratt av

de information high ground’, dvs. de harstrategisk vikt besitter attatt
behöver. sannolikt den ameri-all information detillgång till Det är att

fri tillgång till in-signalspaningsorganisationen NSA har säkratkanska
register.493 betydligtbedömer det fullt möjligtJag ävenatttressanta som

skaffa sig tillgång till dessa register. bedö-organisationer kanmindre Jag

493 bland återgetts i Washington hadeEnligt obekräftade rykten, Post,annatsom
fullständig tillgång till all intern information hosNSA avlyssning EU-genom

modifierat ikommissionen. hade hårdvarukomponent kommissionensNSA en
detta. saknas referenser på denna händelse.PC-maskiner för uppnå Tyvärratt
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det mycket svårt skydda samlingaratt intressantastoramer som av per-
sondatafién otillbörligt intrång.

Enligt den gällande datalagen 1973 får Datainspektionen utfärda före-nu
skrifter hur behandlingen skall genomföras med hänseende på kontrollom
och säkerhet 6 § DL.

6 § DL Lämnas tillstånd till inrättande och förande personregister, skallav
datainspektionen, i den mån det behövs för förebygga risk för otillbörligtatt
intrång i personlig integritet, meddela föreskrift om

den tekniska utrustningen,

kontroll och säkerhet,

EU:s dataskyddsdirektiv reglerar säkerheten vid behandling av person-
uppgifter Dataskyddsdirektivetnärmare. skall i nationell lag,omsättas i
och med Datalagskommitténs betänkande och den efterföljande behand-
lingen.

Artikel 17: Säkerhet vid behandling

Medlemsstaterna skall föreskriva den registeransvarige skallatt genom-
föra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för skyddaatt person-
uppgifter från förstöring olyckshändelse eller otillåtna handlingargenom
eller förlust olyckshändelse ändringar, otillåten spridningsamt motgenom

eller otillåten tillgång till uppgifterna, särskilt behandlingen innefattarav om
överföring uppgifter i nätverk, och varjeett slag otillåtenmotav annat av
behandling.

Dessa åtgärder skall med beaktande den nuvarande tekniska nivån ochav
de kostnader förenade med åtgärdernasär genomförande åstadkommasom

lämplig säkerhetsnivå i förhållande till de risker förknippadeär meden som
behandlingen och de uppgifter skall skyddas.arten av som

Medlemsstaterna skall föreskriva den registeransvarige,att behand-när
lingen utförs för dennes räkning, skall välja registerförare kanen som ge
tillräckliga garantier vad gäller de tekniska säkerhetsåtgärder och de organi-
satoriska åtgärder måste vidtas och tillse dessa åtgärder genomförs.attsom
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reglerasskall hanteringenregisterforarebehandlasuppgifterNär enav
handling mellanbindanderättsligtelleravtalett annangenom engenom

särskilt före-skalli handlingenregisteransvarige ochdenochregisterforaren
skrivas att

registeransva-instruktioner från denhandla påendast får-registerforaren
rige,

lagstiftningendefinieras idei punkt såsomskyldigheter—de angessom
åvilaetablerad, skallregisterförarenvilken äveni ärmedlemsstati den

registerforaren.

refererarsäkerhetskravenintediskuterar närmare,Datalagskommittén utan
paragrafer kandessadataskyddsdirektivet. Jagiskrivningarna tror atttill

skärpningåren, och skullede gärnaviktigabli närmastekomma att se en
kraven.av

obero-säkerhetskravläggaorimligtdetbörja medTill är attatt samma
användningprivatoch struktur. Föromfattningdatasamlingensende avav

torde dagensostrukturerad samlingipersondatamängdmindre enen
tillräckligt.lösenordsskyddmedprodukterkommersiella vara

ikostnaderpraktisktbearbetningarautomatiska ärEftersom taget utan
strukturerade persondatasamlingarnadeCyberspace, utgör stora pro-av

ocholika kriterier,organiserade efter använ-Små registerblemet. ärsom
tillstruktur, lederhar olikapådatabasteknik, eller sättder olika annat om-

ef-intrång identiska,allablir inteefterarbete.manuellt Dessutomfattande
hopsamlandet in-fördyrarytterligarevilketolika,ärsystemen avtersom

formationen.
infor-i mittendäremotpersondatasamlingama sitter storaDe stora av

i organisa-tillhörandemed accessnätmationsbehandlingssystem utstora
intrång sådantidet medOfta räckeradministration. systemetttionens ett

efter.haninformationfå på denskall ärangripare uteför tagatt somen
många in ifinnstill det vägarleder det accessnätet attDessutom stora

standardiserad.databasteknikenoch ärsystemet, mer
rationali-till kraftigalederinformationsbehandlingssystemDessa stora

regist-för intrång iökar riskenSamtidigtorganisationen.forseringsvinster
säker-därför habörregistren störremed storleken. Dekraftigt storaret

små registren.depå sighetskrav än
samhällseko-tillorsakar, lederökade kravdessainvesteringarDe som

samhället.i Detsårbarhetenminskar äreftersom de tro-nomiska vinster,
itillledawarfare kommerfrån information statenattligt hotet attatt

hos desårbarhetenminskaförgenomförafall tvingasvilket attprogram
informationsförsörjningen. Deförkritiska IT-systemen, att tryggamest
kritiskatill dessahöradministrativa system.systemenstora
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förslag påMitt förstärkaär kraven säkerhet iatt samband med
persondatasamlingar. Innehavarestörre register bör skyl-storaav vara

diga demonstrera säkerheten tillfredsställande införär exempelvisatt att en
expertkommitté. kontrollDenna bör ske regelbundet. haAtt kopplingen
till state-of-the-art innebär bara det eftersatta områdettyvärr datasäker-att
het inte framåt.sig målrelaterade,Kraven bör ochrör inte produkt-vara
relaterade. minimumEtt varje organisation skyddar sigär de kändaatt mot

finns.attacker Organisationen bör också skydda sig attacktypermotsom
troliga utnyttjas allmänt inom framtid.är Man bör ocksåattsom en snar

organisationer med alltid kan användanotera att avanceraderesurser mer
och okända påattacktyper Om innehållet i registren känsligt,systemet. är
eller hotbilden på visar kvalificeradesätt attacker troliga, börannat att är
organisationen skyldig skydda sig dessa hot också.att motvara

ocksåJag det viktigt säkerhetsbestämmelsemaär förknippastror att att
med reella och kännbara påföljder. Nuvarande §23 DL kan leda till denatt
registeransvarige får skada påorsakad grund brottersätta 20 § DL,motav
exempelvis föreskrifter angående kontroll och säkerhet 6 §mot l 10st.
DL. dataskyddsdirektivEU:s innehåller följande:

Artikel 23: Ansvar

Medlemsstaterna skall föreskriva och lidit skada till följdatt var en som
otillåten behandling eller någon åtgärd oförenlig medärav en av annan som

de nationella bestämmelser antagits till följd detta direktiv, har rättsom av
till ersättning den registeransvarige för den skada han har lidit.av som

registeransvarigeDen kan helt eller delvis undgå detta hanansvar om
bevisar han inte ansvarig för den händelse orsakadeatt är skadan.som

DatalagskommitténsI föreslagna lydelse persondatalagen har dettaav
formulerats:

31 § Den persondataansvarige skall vidta lämpliga tekniska och organisato-
Åtgärdernariska åtgärder för skydda de personuppgifter behandlas.att som

skall åstadkomma säkerhetsnivå lämplig med beaktandeären som av
de tekniskaa möjligheter finns,som

b vad det skulle kosta genomföra åtgärderna,att
de särskildac risker finns med behandlingen personuppgifterna,som av
och

d hur känsliga de behandlade personuppgifternapass

När den persondataansvarige anlitar persondatabiträde, skall denett person-
dataansvarige förvissa sig persondatabiträdet kan genomföra deatt sä-om
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kerhetsâtgärder måste vidtas och till persondatabiträdet verkligenattsom se
vidtar åtgärderna.

Skadestånd

43 § Den persondataansvarige skall den registrerade för den skadaersätta
behandling personuppgifter i strid med denna lag eller föreskrif-som en av
har meddelats med stöd lagen har fört med sig. Ersättningter skallsom av

betalas förockså förmögenhetsskada och för den kränkning denren av per-
integritetensonliga behandlingen har inneburit.som

Ersättningsskyldigheten enligt första stycket kan i den utsträckning det är
skäligt ned eller helt falla bort, den persondataansvarigesättas visar attom
felet inte berodde på honom eller henne.

föreslår jag alltså falletFörst e åtgärderna skall relateras till antaletatt att
registrerade i persondataregistret, inkluderas i 31 § ovan.

föreslår vidare denJag registeransvarige skall kunna hållasatt skade-
ståndsskyldig vid fall intrång tredjeäven § andra43 stycketav av man.
kan tolkas så vid intrång tredje inte den persondataansvarigeatt ärav man
skadeståndsskyldig med avseende på intrång i den personliga integriteten,
eftersom felet berodde på honominte eller henne

Skadeståndsansvaret bör vidare strikt, så intrång tredjeattvara av man
i register alltid leder till viss skadeståndskostnad förett den persondata-en
ansvarige. Skadeståndets storlek kan dock reduceras den persondata-om
ansvarige kan demonstrera tillräckliga målrelaterade åtgärder vidtagitsatt
för tillse säkerheten i behandlingen lagringenoch registret, påatt lik-av
nande i den föreslagnasätt 43som

5 Fria personuppgifter

föreslagnaDen innehållerpersondatalagen antal undantag från la-ett när
tillämpas.gen

förUndantag användningprivat personuppgifterav

6 § Denna lag gäller inte för sådan behandling personuppgifterav som en
fysisk utför led i verksamhet privatettperson rent natur.som en av

Undantag med hänsyn till yttrandefliheten

7 § Bestämmelserna i 9-29 och 33-46 första47 § stycket och 49 §samt
skall inte tillämpas på

sådana förfarandena skyddade enligt tryckfrihetsförordningenär ellersom
yttrandefrihetsgrundlagen,
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yttranden skyddade enligt tryckfrihetsför-spridningen sådanab ärsomav
yttrandefrihetsgrundlagen, ellerordningen eller

behandling personuppgifter sker uteslutande försådanc av som annars
konstnärligt eller litterärt skapande.journalistiska ändamål eller

Personuppgifter f°arbehandlas bara den registrerade har lämnat sitt10 § om
behandlingen eller behandlingen nödvändigsamtycke till när är

avtal med den registrerade,för fullgöraa ettatt
innan träffas,registrerades begäran vidta åtgärder avtalb för på den ettatt

fullgörapersondataansvarige skall kunna rättslig skyldig-för denc att en
het,

vitala intressen för den registrerade,för skyddad att
arbetsuppgift allmänt intresse,för utförae att aven

persondataansvarige eller tredje till vilkendenf för att en man person-
iuppgifter lämnas skall kunna utföra arbetsuppgift samband medut en

myndighetsutövning, eller
berättigat intresse hos den persondataansvarigeför ändamålg rör ettsom

tredje till vilka personuppgifterna lämnaseller hos sådana män närut
den registrerades intresse.detta intresse änväger tyngre

uppgift till land, där undantag frånkan föras tredje lag-Dessutom över
stiftningen kan trädda in.

tillåtet föra personuppgifter tillhinder 33 § det34§ Utan är överattav
registrerade har samtyckt till överföringen ellertredje land, den närom

nödvändig föröverföringen är att
mellan den registrerade och den persondataansvarige,fullgöra avtala ett

träffas,registrerades begäran vidta åtgärder innan avtalb på den ett
avtal persondataansvarigeeller fullgöra sådant mellan den ochc ingå ett

intresse,tredje i den registreradesärman som
rättsliga anspråk skall kunna fastställas, gällande eller försvaras,d göras
eller

vitala intressen för den registrerade.skyddae

föra personuppgifter för användning enbart iockså tillåtetDet överär att en
till konvention skydd för enskildahar anslutit sig Europarådetsstat som om

vid automatisk databehandling personuppgifter.av

det fall då den registrerade själv har lämnatdel dessa undantagEn rörav
del fall tryck- och yttrandefriheten, ochmedgivande behandling, rörenom

privat behandling. Resultatet dessa undantagytterligare fall rör rent av
fria persondatauppgifter kommerkommer bli mängd attatt storatt aven

iexistera.
formas kommuniceraintressegrupper lätt kan och medinnebärIT att

fora behöver inte ha fast form, kan uppkommavarandra. Dessa utannya en
dessutom helt baseradeoch upplösas kanDespontant.spontant vara
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personlig kommunikation inom liten individer. deltaAtt ien grupp av
dessa fora grundläggande rättighet såväl medär avseende på mötesfri-en
het föreningsfrihet kap.2 mångal § RF. fallI sig detta privatrörsom om
kommunikation cybermöte och Yttrandefrihetsgrundlagenett YGL- —
och Tryckfrihetsfdrordningen TF borde då inte appliceras, dvs. ingen an-
svarig utgivare, ingen självsanering, inga genmälen. faktumDet att
denna kommunikation sker elektroniska infrastruktureröver bör inte på-
verka denna grundläggande kommunicera. Enligträtt den föreslagnaatt
6 har varje§ dessutom behandlarätt personuppgifter förattovan person
privat verksamhet. Rimligen borde denna privata bearbetning kunnarent
baseras på information erhållits privat kommunikation. Dess-som genom

skulle efterlevnaden lag förbjöd dennautom behandlingtypav en som av
inte kunna kontrolleras.

troligtDet mängden friaär personuppgifter kommeratt växaatt
kraftigt framöver. självmantDe lämnade uppgifterna kommer Öka, ochatt
de privata kommer uppgifte1494.kunna lagra dessamottagarna att Dessa
uppgifter kan sedan komma spridas i andra hand i privataatt eller imöten
småskaliga massmedier, nyhetsbrev och diskussionsgmpper. Vi kansom
redan konstatera det förekommer ryktesspridning påatt Internet ärsom
mycket livskraftig. Om rykte uppfattas trovärdigt ochett angelägetsom
sprids det vidare, och det därför troligt vi kommerär få betydligtatt att se
fler ärekränkningsmål framöver.

Nätets gränslöshet ställer dock till problem det gäller ärekränkning,när
eftersom olika nationer har olika ärekränkningslagar. Traditionella mass-
medier kommer antagligen ställa på självsanerande kontrollverksam-upp
het, kommer det495nya massmedier göra Det inte särskiltatt ärmen
troligt, och mellan slutet möte"gränsen och massmedier ska drasvar
kan verkli diskuteras. Usenet496Min erfarenhet från Internettjänstengen är

inte nödvändigtvis kan förväntaatt sig god samtalston, tillman storen
del baserat på det faktum deltagargruppen så heterogen, ochatt är att ex-

494 vanligtDet flitigaär e-post-användare haratt mängder lagrade, iblandstora e-post
uppåt flera stycken. Denna full medtusen personuppgifter,är och kan sökase-post
i baserat på avsändare, datumämne, eller valfritt nyckelord.

495 Se exempelvis den omskrivna Flashback http://wvvw.flashback.se medservern
tillhörande nyhetsbrev Flashback News Agency FNA, går till omkringutsom
12 000 svenska prenumeranter.

496 världsomspännandeEtt diskussionsforum med ämnesrelaterade där delta-möten
från hela världen deltar.gare
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åsikterför diametralt får vissaponeringen deltagare fatt-motsatta att tappa
ningen.497 leder ibland tillsituation upptrappning,Denna emellan-en som

stämningar för förtalslutar i mängd mellan kontrahentema.störreen

de fall behandling personuppgifter bara tillåten12 § I där denär närav re-
gistrerade har lämnat sitt samtycke enligt eller har den10, 15 34 § registre-
rade samtycke.helst återkalla lämnat Ytterligarerätt näratt ettsom person-
uppgifter den registrerade får därefter inte behandlas.om

En registrerad har vad följer första stycket och § inte11utöver som av
sig sådan behandling personuppgifter tillåtenrätt motsätta äratt av som en-

lag.ligt denna

återkallaDenna uppgifter lämnade med samtycke kan praktiskträtt att rent
för dennaogörligt fria personuppgifter diskuteras.typvara av som
dessaSpridningen uppgifter okontrollerbar. Inlägg i diskussionslistorärav

hamnar exempelvis hos alla diskussionslistan, och vissaprenumeranter av
dem kan ha lämnat listan vid tidpunkten då begäran ettav om

"återkallande skickas ut.
grunden finns det fundamentalI motsättning mellan till privaträttenen

kommunikation och allmänhetens och enskildas för bliattoro
registrerade. Om och hur denna motsättning bör regleras oklart förär
mig. det viktigt medvetenJag är mängdtror att att störreattvara om en
fria personuppgifter kommer ackumuleras i IT-systemen, och jagatt
föreslår Datainspektionen får i uppdrag fortlöpande undersökaatt att om-
fattningen integritetsintrångdet denna information Jag ocksåutgör. trorav

viktigt minimerar mängden friaär personuppgif-att att systemnya som
utvecklas.493ter med hög identifikationsgrad

6 Sammanfattning

Cyberspace gällerI andra fundamentala begränsningar vad gäller iän som
den fysiska världen, och det andra problemställningar blir aktuella.gör att

497 exponering förDenna åsikter och främmande uppfattningartyp extremaav
kommer också öka kraftigt i omfattning, och det mycket svårt åtgärda.att är att
Min uppfattning vi blimåste toleranta dylika yttringar. innebärär Detatt motmer
dock inte de skall stå oemotsagda.att

498 Vid KTH/Teleinformatik har vi nyligen genomfört två examensarbeten
OnTheMove-projektet syftat till fram med pseudonymer. latt ta ett systemsom

videtta kommunicerar, identifikationsgraden kan varie-system antar att man men
fysisk fleraoch varje har pseudonymer, vilket försvårar korrelationenras, person

mellan fysisk och yttrande.person
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Datalagen 1973 sysslade med datasamlingarregister; fakta denom om
fysiska världen och individer i den. Allteftersom verksamheter flyttar från
den fysiska världen till Cyberspace, kommer och uppgifter attmer mer en-
bart Cyberspace. fundamentalaDeröra egenskaperna hos Cyberspace
kommer därför bli viktiga.att

förslagEtt allmäntär tjänster tillgängliga måsteatt är deklarerasom
de loggar användaren, vad loggas och hur länge denna informa-om som

kan ocksåMantion tänka sig reglera handeln med dylikaattsparas. per-
sonuppgifter mellan företag.

föreslagna tarDen definitionen personuppgift bra, denärav men
hänsyn till identiteter enbart sig i Cyberspace,rör explicit kopp-utansom
ling till den fysiska individen. Detta kan den föreslagnautgöra väg runten
persondatalagen. inte hellerDet säkert enbartär enskild individ kanatt
råka för integritetsintrång, litenut även individerutan kanen grupp av
råka för detta.ut

förslagEtt Datainspektionenär allmän rollatt allmänhetens In-ge en som
tegritetsombudsman. skulle då fåDI fortlöpande uppdrag tillvarataett att
individens integritet under IT-revolutionens fortskridande. Det viktigtär

samhället initierar och stödjer forskningatt syftar till framatt tasom
minimerar integritetsproblemet. föreslåssystem Det ocksåsom att om-

fattningen vidtagna säkerhetsåtgärder skall beroende storle-görasav av
ken på persondatasamlingen. Det föreslås den föreslagna 31 §att
kompletteras med

e åtgärderna skall relateras till antalet registrerade iatt persondataregistret

Att ha koppling till datasäkerhetens state-of-the-art innebär baratyvärren
det eftersatta området datasäkerhet inte sig framåt.att rör Kraven bör vara

målrelaterade, och inte produktrelaterade.
Det föreslås vidare den persondataansvarige skall kunna hållas ska-att

deståndsskyldig vid fall intrångäven tredje Skadeståndsansva-av av man.
bör vidare strikt, så intrång tredje iret register alltid le-att part ettvara av

der till viss skadeståndskostnad för den persondataansvarige. för-Dettaen
slag andra43 § stycket.rör

grunden finnsI det fundamental motsättning mellan till privaträttenen
kommunikation och allmänhetens och enskildas för bliattoro
registrerade. Om och hur denna motsättning bör regleras oklart.är Det är
viktigt medveten mängd "friaatt större personuppgifterattvara om en
kommer ackumuleras i IT-systemen. Vi föreslåratt Datainspektionenatt
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det integritetsin-omfattningenundersökafortlöpandefår uppdragi att av
också viktigtinformationfria Det ärtrång denna utgör. att systemnya

med hög identiñkations-personuppgifterfriamängdenminimerarsom
utvecklas.grad

0nTheM0ve.ACTS-projektet FörEU in-finansieratsarbete harDetta mergenomav
http://www.sics.se/~onthemove/OnTheMove,formation seom

se/~cwe/phd/dalk/.http.//www. kth.tillgänglig påfinnsbilagaDenna
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Behandling personuppgifter ochav

integritet. etiskpersonlig En analys

CollsteAv Göran

två frågor står i fokus: Vad betyder personlig in-studie detdennaI är som
Är integritet något viktigt och värdefullt Studien inledspersonligtegritet

där personlig integritet har aktualiserats.exempel på några situationermed
exempel försök precisera innebörden i be-hjälp dessaMed görs ett attav

kränkning personlig integritet. Efter ha behandlat frågan hurattgreppet av
fråganpå personlig integritet inom svensk tradition ställssett omman per-
någrarättighet. Avslutningsvis behandlas exempelsonlig integritet är en

for personlig integritet kan komma i konflikt med andrapå hur respekten
värden.499

Några exempel1

berättade för för något år försökt sittförtroende A P han sedanA. I att ta
någrafick reda talat med arbetskamrater dettaliv. PNär A att om

personliga integritet blivit kränkt.kände han hansatt
det alla stirrar på honom.går bland kännsmänniskor,B. När B ut som

blir kränkt.personliga integritetupplever hansHan att
medverka i pomograñsk tid-har valt ochC. Fröken C ställaatt enupp

får hon Cs personliga integritet blirskrift. reda det, hävdarNär X att
kränkt, vilket C förnekar.

rikastepublicerade lista de tioTidningenD. över personernax-pressen en
upplevde publiceringenlänet. fanns med på listan ochi D som en

kränkning sin personliga integritet.av

499 univer-för tillämpad etik vid Linköpingstill deltagare i seminariettack riktasEtt
denna studie.sitet för värdefulla synpunkter på
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datajoumaler från vårdcentral råkade imed händer.diskettE. En orättaen
fanns med och hon fick reda på detta upplevde honjournalEs när att

integritet blivitpersonliga kränkt.hennes
installerarLINSAS datoriserade övervakningssystem förFlygbolagetF.

kontrollera hur mycket bokningssyste-kunna personalen använderatt
med bokning och uppleverarbetar detF systemetmet. nya som en

kränkning hennes personliga integritet.av
förutvecklingsstörda flickan G blir vår-G. Den övergrepputsatt ett av en

dare. får reda detta hävdar hon Gs personliga integritetXNär att
blivit kränkt.

gåtthade inbrottstjuvar igenom lägenhet.Under HsH. Hsemestern upp-
blivit kränkt.hans personliga integritetlevde att

personlig integritet2 Vad är

står inför antal skilda händelser har det nå-Vi här ett gemensamt attsom
uppfattat handling utförts medfört berördadeatt attgon en som personer-

blivit kränkt. Finns det någotintegritet mellan de olikagemensamtnas
fram till definitionhändelserna kan leda vad personlig in-som oss en av

Ärtegritet det i samtliga fall rimligt hävda de berördasär att att person-
liga integritet verkligen blivit kränkt

integritet kränkas själv medvetenKan ärutan attpersons personenen
analogi skulle kunnadetta fall C En lever iattom vara en person som

frihet vilket kan visasdiktatur avsaknad yttranderätt,utanen genom av
föreningsrätt detta inte upplever sig ofri.osv. trots

uppleva sig kränkt kränkt ev. fallKan B, dvs.utan attperson varaen
den subjektiva upplevelsen kränkning inte faktiskmotsvarasav av en

på frågor fårkränkning Svaren dessa bilda underlag för förslag tillett av-
begreppet personlig integritet.gränsning av

Självkontroll

återkommande element i beskrivningar upplevelser in-Ett av personers av
upplevelsen förlorad kontroll sintegritetskränkning överär av en egen per-

viss uppgifter sig själva. Vi det ieller exempletöver typson en av om ser
där flickan blir för i exemplet där förloradeG A Aövergrepp,utsatt ett
kontrollen uppgiften han försökt begå självmord, liksom i exempelöver att

förlorat kontrollen uppgifter datajoumalen.där fru i exempletE E I Föver
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upplevsnågonkontrolleradkänslandetär att ensom somannanavvaraav
integritetskränkning.

förloratuppleveruppgifterpersonligadet gäller attNär manmansom
endastsådana uppgifterinte handla ärbehöver detkontrollen över somom

hade uppgifternaexemplensjälva. Ide berördatillgängliga för personerna
de berördasjukvårdspersonal,tillrespektivetilllämnats vänut menen

uppgif-fått delandrakontroll vilkasjälvahade över tasom avpersonerna
tema.

avvikandedet privata och detuppgifterKänsliga personer:om

tycks inteintegritetskänsliga DetuppgifterVilka är varapersonerom
ochkontroll Exemplen A Evill hahelst över.uppgiftervilka mansomsom

sjukdomsjoumaler,irespektive uppgiftersjälvmordsförsökhandlar om
privata.förhållanden, detpersonligagälleruppgifterdvs. som

Å exempel tycksnågot självklart. Binte detta Isidanandra ärär som
vårandra hans ansikte.sig kränkt Iuppfattarherrdet B attav sersom om

orimlig, till och medsådan upplevelsevi uppfattakultur kan somen
reaktion. Bild-naturligkulturer kan dettai andrapatologisk, vara enmen

sitt ansiktebeslöjande delarmuslimska kvinnans ärförbud och den avav
uttryck för detta.

inte delar majoritetensuppenbarligenocksåfinnsDet personer som
personliga uppgifter hörska dras mellanuppfattning gränsen somvarom

med-offentliga. Fröken Coch de kanskyddsvärdadetill göras somsom
hör till dettidskrift drar mellan Vadpomografiskverkar i gränsen somen

offentliga X.privata och det änsättett annat
Är någon uppgifter in-bestämd mellandradet möjligt ärgränsatt som

inte detoch sådanaoch därmed hör till privatlivettegritetskänsliga ärsom
svenskaför det i denengelskspråkiga världen användsdenI privacy som

filosofenamerikanske Wbetecknas personlig Dendiskussionen integritet.
på följandedefinierarA Parent sätt:privacy

undocumented personal knowledgehavingthe condition ofPrivacy not
possessed by others.about one
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själv deParent personliga uppgifter det handlaravgränsar om som

. .facts about which individuals in given society givenmost ata person a a.
themse1ves.5°°time do widely known aboutnot want

Vilken uppgifter det sig varierar mellan olika samhällen.rörtyp Iav om
USA, liksom i Sverige, hör säkerligen uppgifter sexualvanorom personers
och alkoholvanor dit. sådanaNär uppgifter blir offentliga uppleverom oss
de flesta detta integritetskränkning. Sverige därI religion blivitsom en en
privatsak kan uppgifter religiösa uppfattningar räknasom personers som
tillhörande det privatas område, till skillnad från i USA.

ifrågasättaskan informationDet privatlivet, for falla inattom om un-
der begreppet inte får dokumenterad.privacy, Parents motivering förvara
denna avgränsning informationen blir offentlig i ochär med den do-att att
kumenteras och därmed, definitionsmässigt, upphör privat. Möjli-att vara

kan denna avgränsning förnuftig det gäller begreppetnär privacy,gen vara
dock knappast det gäller begreppet personlig integritet.när integri-En
tetskränkande uppgift sprids kan kränkande såvälsom om en person vara
första andra de ytterligare gånger denna uppgift sprid-som som som ges
ning.

det verkligenMen möjligt bygga myndighetersär handlande, såsomatt
exempelvis lagstiftning för behandling personuppgifter, på antagenav en -

majoritetsuppfattning eller för använda påParents uttryck, vadatt-
...most individuals in given society... uppfattar kränkande Mota som
detta talar det finns kan uppleva sådant föratt majorite-personer som som

trivialt, offentliggörande uppgifterär längd,ten t.ex. av om personers som
ytterligt känsliga. En 1 30 kan upplevaär sigvuxen person som m cm
kränkt hans längd meddelas offentligt. Ett problematt det iärannat attav
mångkulturella samhällen blir svårt uppnå bred enighet. Jag skaatt en
återkomma till frågan skillnaden mellan objektiva och subjektiVaom
integritetskränkningar.

Den personliga integritetens extension

Vad innefattas i begreppet person vi talar personlig integritetnär om
gårVar mellan jaget/personen ochgränsen världen Eller, medresten av

andra ord, vilken extension utbredning har den personliga integriteten

500 Parent, Privacy,W A, Morality and the i PhilosophyLaw, and Public Affairs,
1983, 216.s.
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tillhörbesvara.alldeles Kroppeninte lättaFrågorna är att personen, men
eller psyket, medvetan-Själenlevande kropp.endastinteär enen person

ocksåuppfattningar, höridéer ochegenskaper,personligaochkaraktärdet,
rimligt i pla-det knappastvadtalar är, är attdit. När personenomman

själen. Exempelvisochmellan kroppennågon näranda dratonsk gräns
det delsblir kränktflickan Gutvecklingsstörda ärden ett rentgenom

psykiskamed detta denförknippat ärkroppsligt näraövergrepp, upp-men
levelsen övergreppet.av

står förbund medVi i olikasocial varelse.Människan är typer aven
upplevelser och känslor.in i deraslevaoch vi kanmänniskorandra oss

stårkränkta andraockså upplevavi näraDärmed kan när som ossoss
kränks. Vaduppleva det jagkränks kan jagmitt barnkränks. Om attsom

beskrivas sfärer.tycks kunna Enpersonligatill dethör personsomsom
också sinaandrasjäl eller psyke däroch görbestår kropp personer av-av

också delar den socialakan kanskemeningtryck. denna sägaI att avman
i varandra.sfärer inflätadeingår i Dessaomgivningen ärpersonen.

den personligakränkningupplevde inbrottetsåg HVi att avsom en
rotade igrund i inbrottstjuvenha sinUpplevelsen hanintegriteten. att

kan också hasin privata sfär.del Huppfattarsådant H som en avsom
inbrottstjuvensin Hskränkning ägo-upplevt det togattav personsom en

delegendom viktigdärför han sinkanskehandelar. Det gör att som enser
också egendom.sfär innefattar hanspersonligaHansjag, sinsitt person.av

kränkninguppfatta inbrottetskulle kanske inteAndra avsom enpersoner
har visin äganderätt.kränkning Härdäremotsin ettavsom enperson

skifta mellan olika individer.kränkning kanupplevelserpå hurexempel av
distinktion mellanockså det gårillustrerarExemplet göraatt att en

personligapersonlig integritet.och kränkning Denkränkning avpersonav —r—
privatliv, eller medintrångsker ikränks detintegriteten när ett personens

sfár.privata Enligtkontrollen sinförlorarordandra övernär personen
vidare be-begreppsanvändning kränkningtillförslagdetta är ettpersonav
personligkränkningarintegritet. Allakränkning personligän avavgrepp

vissa kränkningarkränkningarintegritet är personenmen avpersonenav
personliga integriteten.denkränkningarbetecknaskan inte avsom

av gemenskapdelindividenandra kulturer där störreI utgör somenen
personligadensåvälfördrasklanen, gränsenetc.stammen personens som

Även055.501 denna aspekthospåintegritetens extension änsättett annat
således kulturbunden.integritetpersonlig är

501 104 ff.philosophy, London 1969,religions andMbiti, AfricanJ s.
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Att uppleva sigkränkt och kränktattvara

Går skilja mellan kränktdet och uppleva sig kränkt, mellanattatt attvara
rimlig och orimlig, sjuklig upplevelse kränkning, mellan objektivt.ex. av

kränkningoch subjektiv Svaret betydelsefullt bland därförär annat att om
vill lagstifta vilken personuppgifter kan ingå i offent-typman om av som

sådanliga register, så måste lag grundas uppfattning grän-en en om var
går mellan rimlig och orimlig upplevelse kränkning.sen av

fråganVi kan illustrera med hjälp fyrfáltsdiagram:ettav

Kränkt Icke kränkt

Upplever sig kränkt 1 2

Upplever sig icke kränkt 3 4

innebär kränkt ochRuta l upplever sig kränkt,är 2att att ruta attman man
inte kränkt upplever sig kränkt, kränktär 3 ärruta attman men man men

inte upplever sig kränkt och inte kränkt4 och inte uppleverärruta att man
sig kränkt.

Som vi tidigare kan integritet kränkas på olika Detsett sätt.en persons
kan exempelvis ske kroppsligt eller psykiskt ochövergreppettgenom ge-

henne.uppgifter privatliv sprids honom ellerattnom om personens om
Mitt förslag det gäller vad det rimligt uppfattanär avgränsa äratt att

integritetskränkande uppgifter anknyter till Parentssom om personer, ge-
neralisering. objektiv integritetskränkning föreliggerEn uppgifternär som
de flesta individer i visst samhälle inte vill ska spridas sigett görsom
offentliga. Avgränsningen blir därmed socialt grundad. dettaUtöver kan
enskilda individers upplevelser kränkta uppfattas faktisktattav vara som
grundade det finns rimlig grund for upplevelsen. exempel påEtt rimligom
grund kan har lyte eller något skäms ochöveratt ett annatvara man man

därmed inte vill andra ska få kunskapattsom man om.
på subjektivaExempel upplevelser kränkning inte uppfyllerav som

villkoret rimlig grund upplevelser påbygger felaktig information.är som
felaktigt,Personen trodde, hade spriditP A känsliga uppgifter ho-att om

och kände sig därmed kränkt. Andra upplevelser kränkningnom av som
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rimlig grund upplevelser kan betecknasuppfyller villkoretinte är som
patologiska502.irrationella ellersom

förslag till avgränsning kan falletutgångspunkt i detta AMed ovan,
självmordsförsök blev känt, exempel frökenettse somvarsmannen

påpomografiska tidskrifter kan exempelmedverkar iC utgöra ettsom
blir allmänt känd kan knappast uppfattasförmögenhetAtt sompersonsen

integritet. Fallet därmed exempelhans personligakränkning D är ettaven
upplever alla stirrar honom. exempel påpå liksom B 2B ärattsom

bölder ansiktet. Då finnsexempelvis har i det rimligtinte han stora ettom
kränkt hans ansikte visas offentligt.varför han upplever sigskäl till om

lång rimligt skäl för inte vilja hanshar längd1.30Mannen är attett attsom
för med normallängd kan det-någotoffentliggörs, görapersonersom

samma.

kränkasKan bara personer

filosofiska diskussionen olika försökförekommer i denDet avgränsaatt
sådanaSyftet med avgränsningar vanligen drabegreppet är attperson. en

individer har och de inte har moraliskmellan degräns status.som som
Frankfurts,på sådana avgränsningar medExempel Harryär som person

önskningar andra ordningen, dvs. önskningarindivid kan ha avsomavser
andra503önskningar och Jonathan Gloverha vissa änatt snarare somom

älvmedvetande504.individer medhävdar äratt personer
avgränsningsförsök har kritiserats för de fungerar dis-Denna atttyp av

gällerdet vilka mänskliga individer har moraliskkriminerande när som
förutsätter rationell förmåga, småMoralisk vilket barn ochstatusstatus.

integritet definieras i respekt förutvecklingsstörda saknar. När termer av
värderingar5°5åsikten önskningar och finns risken lik-att enpersoners

personlig integritetnande begränsning vilka individer harav som en som

502 föreställa integritetskränkning inte rimliga.Vi kan lätt upplevelser ärsomoss av
dessa. finns risk fördock inte så lätt karakterisera DetDet är att att an-en man

skyldig cirkelresonemang eller utgår från problematiskttingen sig tillgör ett ett
nonnalitetskriterium hävdar de upplevelser inte rimligtärnär att som grim-man
dade, irrationella eller patologiska".är

503 Will of Journal of Philo-Frankfurt, Freedom of the and the Concept Person,H, a
sophy, 1970.

504 Stockholmpersonliga identitetens filosofi och psykologi.Glover, Jag. Den
1990, 80.s.

505 pris, StockholmG, Kunskapens 1986, 156.Hermerén, s.
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skulle exempelvisskyddsvärd kunna leda till denDet utveck-är görs. att
någonlingsstörda flickan G inte har personlig integritet kan kränkas.som

tänkas så utvecklingsstördkan hon inteHon utvecklatgravt attvara
några åsikten önskningar och värderingar.

personlig integritetSlutsats: begreppet

Vilken innebörd har begreppet personlig integritet Eftersom det lättareär
identifiera kränkning personlig integritet begreppet personlig in-änatt av

väljer jag utgå från kränkningtegritet i sig, begreppet personlig in-att av
tegritet:

integritet kränks i den månPersoners som
intrång1 det sker i deras privata sfar och/ellerett

uppgifter det finns rimliga2 dem, skäl beteckna integri-attom som som
sprids uppgiftertetskänsliga, kan gällaDessa egenskaper,ut. personers

uppfattningar handlingar.eller

3 Personlig iintegritet svensk tradition

ökade tekniska samla uppgiftermöjligheterna in individerDe att om ge-
exempelvis modern elektronik, datateknik och genteknik har gjort detnom

nödvändigt för samhällets beslutsfattare och lagstiftare reflektera överatt
innebörden begreppet personlig integritet och hur den personliga in-av

skall skyddas. Sedantegriteten har flera utredningar behandlat frågor1970
hur personlig integritet skall skyddas från otillbörlig avlyssning, frånom

registrering frånkränkande och övervakning kontroll på arbetsplatsen.och
samhällsutvecklingensvenska under kännetecknasDen 1900-talet av

framväxten det starka samhället. Stat, kommun och landsting har haftav
uppgiften på olika skapa förutsättningar för liv för medbor-sättatt gottett

kunde tänka sig denna betoning påMan samhällsgemenskapensattgarna.
intressen skulle lett till myndigheter, i den sociala ingenjörskonstens in-att

fått utveckla datoriserade personregister hänsyn tillrättentresse, att utan
den enskilde individens personliga integritet. Ser till utredningar ochman
till lagstiftning genomförts i Sverige under de årenden 30Senastesom
finner dock denna farhåga tycks obefogad. ställetIattman vara var

första land lagstiftade dataskyddSverige det datalagensom om genom
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internationell jämförande studieoch betecknas istiftades 1973 en somsom
avseende.505modell i dettaen

den gamla tradition offentlighetdetta med ochKanske har göraatt av
tillgår tillbakarått i Sverige, tradition 1700-taletsöppenhet somensom

Offentlighetsprincipen har hindrat myndighetermyndighetsutövning. iatt
integritetskänsliga uppgifterpersonliga medbor-samla inhemlighet om

garna.
fråganåterkommande konstaterande i de utredningar behandlatEtt som

svårt definiera begreppet personlig integritet. Vanligendet ärär attatt an-
skydd för personlig integritet med skydd förvänds begreppet synonymt

he1gd507. gäller arbetsliveteller privatlivets det uppfattasprivatlivet När
integritet detsamma en fredad sektor förskyddet för personlig som som

enski1de.503 utredningen och SOU därden Data 1972:47,I integritet, reg-
gångenför första formuleras svenska myndighe-ler för dataregistrering av

socialliberale filosofen John Millstill den Stuart begreppanknyterter, man
inom vilken den enskilde fårprivat sfár, dvs. bestämma siggräns överen

amerikanska juristernasjälv, och till de Brandeis och Warrens
a1one509.fastställerprivacydoktrin right be utredningarItosom en

syftar till reglera hantering genetisk information hävdasatt attsom av
integriteten510integritet del den personligaGenetisk är en av

individer det dåuppgifter bör skyddas Enligt denVilka är ut-om som
behandlar skydd for avlyssning bör den ...åtnjutaredning enskildesom

förhållanden51utomståendes insyn i hans privataskydd mot
har till uppgift utformautredningar regler för dataregistre-De attsom

personuppgifterring vissa känsliga. uppgifterDeär nämnssomanger som
och begångnai utredningen bl.a. uppgifter brott, på-Data integritet är om

tvångsåtgärder och nykterhetsvårdföljder, liksom enskildaom personers
i politiska religiösa frågor.uppfattningar och Uppgifter betyg och in-om

komst hör också till personuppgifter enligtde utredningen börsom

506 Michael, Privacy and Rights. International and Comparative Study,Human An
Informationwith Special Reference Developments in Technology. Aldershotto

1994, 53.s.
507 integritet,SOU 1972:47, Data och 56.s.
503 1989:24, Datatekniken och den personliga integriteten i arbetet,Ds 115.s.
509 SOU 1972:47, 56.s.
510 1996:13, Genetisk integritet, 25.Ds s.
511 Skydd avlyssning, 56.SOU 1970:47, mot s.
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skyddas.512 Liknande personuppgifter i det förslag till datalagnämns ny
lades fram tillkommer dock uppgifter1993. Här och etnisktsom om ras

ursprung.513 personuppgifter kan uppfattasDe känsliga i arbets-som som
livet bl.a. uppgifter de anställdas arbetsprestationer, värdeomdömenär om

hälsouppgifter.514arbetstagare de anställdas utredningarDesamtom som
reglerar genetisk information understryker informationatt om personers
arvsanlag hör till de uppgifter integritetskänsliga.ärsom

då på skyddetHur personlig integritet i förhållande tillser man av
finnsandra värden enighetDet skyddet för personlig integritetatten om

måste andra värden. kan såledesDet i vissa fall nödvän-avvägas mot vara
digt använda övervakningsapparatur föraeller register, dettaatt även om

hot vissa individers integritet.utgör motett
Skyddutredningen avlyssning hävdasI myndigheter måstemot att

kunna ...mer eller mindre vittgående undantag från integritets-göra
skyddet.515 utredningen ochI Data avstånd från tankenintegritet tar man

integritetsskydd innebär detsamma bli lämnad i fred. finnsDetatt attsom
samhälleliga krav på medborgarna i form beskattning och upplysningarav

förhållanden516.personliga dataregistreringDenna typom av av person-
uppgifter kommer möjligen i konflikt med Brandeis och Warrens mycket

definition: bli lämnad ifred. I datalag hävdarsnäva rätten Enatt attny man
vissa övergripande intressen kan få begränsa integritetsskyddet i sam-
band med upprättandet och användandet dataregister. avstårMan dockav

ske.517från precisera i vilka fall detta kanatt
Information individers arvsanlag bör skyddas individerattom genom

själva bestämmer användningen, hävdas i Genetisk Om in-integritet.om
kandividen han eller hon ha dela med sig infor-att nytta attanser av av

mation kan detta möjligt, så länge inte detta också innebär infor-attvara
förmedlas.513mation anhörigs arvsanlagom

Några utförliga motiveringar till varför det viktigt skyddaär attmer
den enskildes integritet formuleras inte. tycks detMan självklartettse som

konsekvensetiskavärde eller rättighet i demokratiska samhällen. Det ar-

512 SOU 1972:47,s. 59f.
513 SOU 1993:10, En datalag, 418.ny s.
514 Ds 1989:24, 16.s.
515 SOU 1970:47,s. 56.
516 SOU 1972:47,s. 56.
517 SOU1993:10,s.161.
518 Genetisk integritet, Ds 1996:13, 25.s.
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bl.a. indivi-integritetGenetiskanför i utredningen är attgument mansom
sammanhangoch i andrai arbetslivetdiskriminerasrisklöpader kan att

kända519.arvsanlag blirderasom

Är rättighetintegritetpersonlig4 en

med rättigheträttighet. Ompersonlig integritethävdasOfta äratt manen
claim,520 skyldig-anspråk, implicerarvälgrundatdvs.valid sommenar

integritetpåståendet personligpreciserakanför omgivningen,heter att
anspråkvälgrundatVarje harpå följanderättighet sätt: attettär personen
personligahans eller hennessådanthandlarandra sätt attettpersoner

respekteras.integritet
Enligträttighetpersonlig integritetdåbetyder detVad att som ense
hävdasamhälle nödvändigtdet i varjeRonald Dworkinrättsfilosofen är att

enskilde individensförhindra denförrättigheterindividuellavissa attatt
förmånkränkt tillvärdighet blirden enskildesellerfundamentala intressen

önskningar.521elleroritetens intressenför maj
personlig integritetpersonregister innebär ärTillämpad satsen att en

myndigheter ochanspråkberättigatharmedborgarnarättighet och attatt
medborgar-sådantpåhanterar registerregisterinnehavare sättandra attett

respekteras.integritetpersonliganas
anförasanspråk Vilka skäl kansådantmedborgarnadåVarför har ett
skäl förgår anföra radrättighetintegritet Detpersonligför är attatt enen

i sig, andra detintegritet viktigtfrån personligutgårNågra ärdetta. attatt
reali-till något värdedet bidrarvärde, dvs.instrumentellthar annatattett

seras.

respekten fördelintegritetförRespekt utgör1 personer.en avpersoners
uttrycker det: be-Immanuel KantellerrespekteraAtt sompersoner

medel522, kanenbartändamål och aldrighandla sompersoner som
motiveras.ytterligare behöverplikt integrundläggande somensomses

intepersonliga integritetendensamhälle därtänka sigkanMan ett
personuppgifter, DDRinsamlandegällerrespekteras detalls ut-när av

riskerarsådant samhällehistoriskt exempel.näraliggande I ettgör ett

519 A.a.
520 67.Englewood Cliffs 1973,Philosophy,SocialFeinberg, s.
521 LondonSeriously, 1977.Taking RightsDworkin, R,
522 52.Sitten, Hamburg 1965,Metaphysik derGrundlegungKant, s.zur
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förlora sin känsla unika,att elleratt att autonomapersoner av vara vara
med andra 0rd sin moraliska personlighet. ljusetI detta exempelav
framstår respekten för personlig integritet nödvändigt villkorettsom
för jag eller moraliska personlighet skallatt autonoma kunnapersoners
utvecklas.

2 finns utbreddDet hos allmänheten myndigheter samlaratten oro upp-
gifter dem kan användas för kontrollera dem. Dennaattom som oro
talar för det upplevs negativt elleratt misstänkaatt veta attav personer

deras personliga integritet blir kränkt.att
3 harDen kunskap kan därigenom få makt översom om en person per-

Om integritetskänsliga uppgifter sprids till obe-sonen. om en person
höriga kan dessa för påtryckningarutsätta ochpersoner personen
tvång. Till obehöriga kan här, förutom enskilda individer,personer
också exempelvis arbetsgivare räknas. Som utredaren skyddet förav

genetiska integritet påpekar kan arbetsgivare har till-personers en som
gång till anställds genetiska information använda denna kunskapen

den enskildes intresse vid beslut avskedanden eller liknande.mot om
Genetisk information kan också användas försäkringsbolag på ettav

intresse.523strider den enskildessätt motsom
4 samhälleI där det finns fördomar vissa ellerett personligamot vanor

egenskaper kan det medföra för trakasserier ellerutsättsatt personer
blir till åtlöje upplysningar sådana och egenskaper spridsom om vanor
till obehöriga.

Vi finner således det finns flera starka skäl för ståndpunkten detatt äratt
viktigt respektera integritet och därmed den personligaatt in-personers se
tegriteten rättighet. dockDet knappast rimligtär rättighetenattsom en se
till personlig integritet absolut. kanDet tänkas det finns situa-attsom
tioner där andra moraliska värden står på spel och skulle motivera attsom
den enskilde individens personliga integritet sidan. Vi ska illustrerasätts
detta med fiktivt exempel:ett

En bärareA sjukdom vid hudkontaktär utsätterperson av en som en annan
för förgiftning inte motåtgärder vidtas, dödarperson som, om personen

inom vecka. antecknar i sinA dagbok vilka han träffar hanen personer men
lämna dessa anteckningar.vägrar att ut

Onekligen innebär det kränkning As personliga integritet Asatt moten av
vilja med list eller tvång reda på innehållet i dagboken. Här verkar detta

523 Ds 1996:13.
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andra och överordnade värdendet finnsrimligt hävdadock attatt som
oskyldiga människors livdetta slag:kränkning Detmotiverar är somaven

på spel.står
kan vi rättigheten tillfilosofenengelske W D RossMed den se person-

facie-rättighet524. giltig välgrun-ochDenintegritetlig ärprima enensom
spelhandlingssituation kani konkreträttighet dockdad sättas ursom en

någon rättighetmedi konfliktden kommer väger tyngre.annan somom

rättigheten tillpersonuppgifter ochBehandling5 av

integritetpersonlig

datasamhälle detfråga infor utvecklingenövergripande är ärEn ettav om
dataregister Vilka följ-och omfattandeallt flerönskvärt upprättas.att mer

demokrati och medborgarnas förtroendesamhällsklimat,fâr detta förder
frågorsocialetiska kommermyndigheter viktigapolitiker och DessaFör

begränsade frågan hurstället det denjag inte här I ärtaatt mer en av-upp.
olika personregistrering ochå sidan värdetmellanvägning typerav avena
eventuella individerså andra sidan det hotetsambearbetning och mot per-

kommer behandlas.integritetsonliga attsom
datoriserade personregister kan vi kallaEtt upprättaattargument mot

inte börinnebärpolisstatsargumentet. Argumentet upprättaatt man per-
politisk situation där diktaturi tänkbardärför desonregister att annanen

förfölja medborgarna. Visstmakthavarna förråder kan användas attav
förtryckandeeffektivare ochfungerati DDRskulle ännusystemet mer

Å kandatoriserad personregistrering. andra sidanmed utbyggden
verksamheter samhället.polisstatsargumentet användas många imot

Även politisk si-och kan ipolismakten, militären, tidningar TV en annan
dock knappastmedel for förtryck.användas Dettatuation utgör ettsom

demokratisktpoliskår, tidningar idet finns etc. ettargument mot att en
respekterasmänskliga fri- och rättighetersamhälle där

sambearbetning registerellerpersonregisterEtt motannat argument av
register vilkatillåter viss register, överinnebär t.ex.typatt en avom man

allaha registreratså kommer viHIV-positiva, ärär snart sompersoner som
be-blindtarmen.halsfluss eller Dettasig det gällersjuka, argumentvare

eller på svenska det sluttan-argumentslopeibland the slipperytecknas
övertygande.särskiltheller dettaargument.de planets Inte ärargument

524 Good, Indianapolis 1988.and theThe RightRoss, W D,
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finns inget logisktDet samband mellan den register och dentypenena av
andra. fullt möjligt formuleraDet kriterier for vilkenär regis-att typ av

bör tillåtas, kriterier därmed utesluter andra register.ter typersom som av
finns anledningDet rad distinktioner diskuterargöra näratt en man

frågan vilken behandling personuppgifter kan hota dentyp av av som per-
sonliga integriteten.

Slutna och öppna system
Öppnaförsta distinktionEn mellan och slutnaär öppna ärsystem. systern

de alla kan ha tillgång till, slutna de kräver tillgång tillsystem som som en
nyckel, dvs. det finns någon form behörighetskrav for få tillgångattav
till uppgifter i registret.

kan förefallaDet denna distinktion löser problemet med hotetsom om
den personliga integriteten. Om nämligen integritetskänsligamot uppgifter
individer samlas i slutna så kan endast de harsystem,om personer som

anledning del dessa uppgifter ha tillträde till de slutnaatt ta systemen.av
Erfarenheten visar dock denna uppfattning inte håller. Genom slarvatt
med säkerhetsrutiner, misstag och avsiktligt intrång kan slutna system

Då det inte finns några med säkerhetöppnas. slutna, måsteärsystem som
diskussionen risker för kränkning den personliga integriteten ävenom av
föras det gäller sådana register.när

Avsikt och resultat
Vi måste också skilja mellan den avsikt finns bakom registeranvänd-som
ningen och de effekter registret kan ha. Exempelvis kan avsikten medsom

sambearbetning två olika register uppnå något effektivitets-atten av vara
mål för myndigheten medan effekten kan integritetskänsligaattvara upp-
gifter får spridning.

Individmål eller samhällsmål
Syftet med registrera personuppgifter kan antingen uppnåatt att ettvara
individmål eller samhällsmål. Exempel på individmål hälsojournalerett är

för medel for individens hälsa,upprättas påexempelatt ettsom vara sam-
hällsmål register underlättar skatteindrivning.är upprättaatt som

4. Samtycke -icke samtycke
Register kan föras med den registrerades samtycke eller Om in-utan. ett
formerat samtycke inhämtats från den enskilde risken mindreärpersonen

den personliga integriteten kommer kränkas.att att
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avidentifieringIdentifiering5. -
gårenskildaså deförasantingen attPersonuppgifter kan att personerna
registretockså kanelleroch/elleridentifiera personnummernamngenom

personuppgiftervilkaspåradå integåravidentifierat. Det att somvara
nå-interegisteravidentifierade utgörs.k.individ.bestämd Dessagäller en

integritet.personlighot motgot

Värdekonflikter6

för integri-riskengällerokontroversiella detpersonregister närMånga är
integritets-informationnågoninnehåller ärdå de intetetskränkningar som

information skaintegritetskänsliginnehållerregisterkänslig. När upp-som
värdetå sidan upprättamellanvärdekonflikt attuppstårrättas avenaen

uppstår.integritetskränkningrisk forsidan denå andraochregistret som
facie-rättighet.primaintegritetpersonlighävdat ärtidigareVi har att en

anspråk derasvälgrundademoralisktindivider har attinnebärDet per-att
skyddasvårighetenbeaktandeMedskyddas.integritet attsonliga per-av

diskussionenutgångspunkt förkani registersonuppgifter om person-en
integri-det finnsdärfå registervillkor för upprättaregister attattvara

på in-baseradeelleravidentifieradedessainformation ärtetskänslig är att
finnasmåste detuppfyllaskanvillkor intedessasamtycke. Omformerat

uppnåsmål kanregister. Deskäl förstarka upprätta genom person-att som
påuppnåsför rimliga kostnader sätt.annatdå inte inomkanregister ramen

exempelvispersonuppgifter,behandlingbeslutVid genom upp-avom
formnågonockså nödvändigtdet göradataregister,rättandet är att avav

Värdet deintegritetskränkning.risken försannolikhetsbedömning avav
bedömningmåsteregistreringuppnås vägasmål mot avengenomsom
sannolika riskoch denintegritetenpersonligaskyddet for denvärdet av

personuppgifter läckerintegritetskänsliga systemet.utföreligger att ursom
frågan vilkadärför förutomgällerlegitimitetDiskussionen ett systemsom

möjligsäkerhetfrågan vilken äringår ocksåuppgifterkänsliga somsom
realisera.kanvärdenvilkaelleruppnå och vilket systemetatt som

tillupphovpersonregisterupprättandetvärdekonflikterVilka avger
frågorvarandra Dessastårdeträttigheterellervärden är emotVilka som

ochregisterupprättandevarjeinförpreciserasochställasbör avsvaren
antydaendastjagskaregisteruppgifter. Härsambearbetningvarjeinför av

nivå.generellpåvärdekonflikternågra en mer
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huvudtyperTre register upphov till offentlig diskussiongettav som
kommer behandlas. Register förs bl.a. samhällsekonomiskaatt skäl,av av
hälso- och sjukvårdsskäl och för brottsbekämpning.

Register med identifierbara personuppgifter förupprättas upprätt-att
hålla god skatteförvaltning och för sociala förmåner och bidragatt skallen
utbetalas på korrekt detI moderna, storskaligasätt.ett samhället har denna

dataregister blivit nödvändig för hushållatyp med begränsade eko-attav
nomiska på optimalt skattesystemetsätt. motiverasett ocksåresurser attav
det medel omfördelaär i samhälletett föratt uppnå ökadattresurser en
jämlikhet. De värden ligger till grund för denna register så-typ ärsom av
ledes både ekonomisk utveckling och jämlikhet.

Även enskilda kan uppleva det integritetskränkandeom personer som
uppgifter deras inkomst eller förmögenhetatt registreras det svårtärom att

uppfatta denna upplevelse sakligt grundad. Det föreligger såledessom
knappast någon objektiv kränkning och därmed inte heller någon värde-
konflikt.

Utifrån vårt förslag till precisering begreppet personlig integritet kanav
berättigad till socialbidragär eller arbetslöshetsersättningen person som

uppleva det kränkning han eller hon för få bidragatt måstesom atten re-
gistreras bidragsmottagare respektive arbetslös. Onekligen kan vissasom

offentliggörande sådanatyper uppgifter den enskilde innebäraav av om en
integritetskränkning. I detta sammanhang, uppgifternanär registreras i
slutna register, kan det registrering den enskildeman se som en som ger
sitt samtycke till, registrering detta slag nödvändig förut-ären av en
sättning för bidragssystemen och det finns därmed inte skäl för den regist-
rerade uppleva registreringen kränkande.att som

Datoriserade journaler exempel på behandlingär ett personuppgifterav
inom hälso- och sjukvårdsområdet. Joumaler innehåller ofta integritets-
känsliga uppgifter. Dessa har instrumentellt värdesystem ett deattgenom
kan förbättra vården och därmed patienternas hälsa. Under förutsättning att
patienterna får information hur datajoumalen används kan dennaävenom
form behandling personuppgifter legitimeras utifrån informeratav ettav
samtycke. inteDen vill finnas med i journal kan välja avstå frånsom atten
sjukvård.

deEtt omdiskuterade datoriseringsprojektenmest under årav ärsenare
FAS 90. FAS 90 förkortning för Framtidaär ADB-verksamhet fören so-
cialförsäkringen på 90-talet och därefter. I FAS 90, på grundsom av en

aldrig kom realiseras, skulleproteststorm sjukförsäkringsregistretatt med
personuppgifter, sjukfallsregistret för redan pågående fall och historikre-



CollsteGöran 805Personlig RapportBilaga 4: integritetSOU 1997: 39 av-

syftet kunnasammanföras medsjukdomsfallavslutadeförgister att upp-
lokala sjukfallsre-arbetsmiljöer.arbetsplatser och Dehälsovådligatäcka

finnasintegritetskänslig information, skulleinnehåller mycketgistren, som
socialförsäkringskontor.tillgå på lokalaatt

Kriti-på säker hantering slutnakravställdeFAS 90 system.stora aven
uppgifter frånomöjligt undvikaskullemenade detker ettatt attatt vara

säkerhetskrav.läckteregisterantal lokala strängaut, trotsstort
arbetsmiljöer öka ochkunskapen skadligaskulleFASGenom 90 om

värdevidtagas.förbättra dessa kunna Detföråtgärder systemetatt som
förbättad folkhälsa, vilketsåledesrealiserasyftade till att mer pre-var en

dö i förtid för antalminskad riskhälsa ochbetyder bättrecist ett stortatt
förutsätterregisterställningstagande till dennaindivider. Ett typ enav

folkhälsa å andraförbättrad ochå sidan värdetmellanVägning av enena
också fråganbör ställaintegritetskränkningar.risker för Manmöjligasidan

uppnås påfolkhälsovärdet kaninte sätt.annatom
Även HIV-positiva individerupprättande registerfrågan överavom

har motiverats medfrågor. register detta slagprincipiella Ettväcker attav
sjukdomen aids, ispridningenför begränsanödvändigtdet t.ex.är att av

kränkningkan onekligenmed blodgivning. Detsamband avses som en
registrerad på detta Ser viintegritet bliHIV-positivesden sätt.att person-

facie-rättighet finns det dock skäl hävdaprimalig integritet att attensom
rättighetster-spridningen aids eller medmålet begränsasocialadet att av

såHIV-smitta,inte förrättighetmedborgarnas vägerutsättas tungtattmer;
för denna kränkning.HIV-positivadet berättigar utsättsattatt personer

medbrottsbekämpning har i USAmedsamband öppnaI systemman
efterlys-exempel formerna förpersonuppgifter.integritetskänsliga Ett är

fotografier efterspa-på postkontorkanbrottslingar. Därning avman seav
uppenbarligen gjort denharpersonuppgifter.nade brottslingar med Man

respekten för brotts-brottsbekämpningbedömningen änväger tyngreatt
bedömning.gjortSverige harpersonliga integritet.lingars I en annanman

Skäletockså värdekonflikt.aktualiserarRegister brottslingaröver en
brottsmisstänkta detbrottslingar ellerföra register äröver attatt personer

spaningsarbete kunna leta ibrottsbekämpning iViktigt led i ettär attett
motiveras medbor-kan dettamöjlig gärningsman.register efter Ytterst av

för liv och egendom.och trygghetbehov säkerhetgarnas av
berättigatkan uppfattasdömda brottslingarregisterEtt över ettsom

begårmedvetetskäl.från integritetsskyddet Denundantag annatett somav
omfattasskyddsnätställt sig utanför dethar därigenombrottett avsom

anspråk på alla dekan inteeller honmedborgarna i samhället. Han göra
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rättigheter tillkommer den vanlige medborgaren. Genom begåattsom
brottet har brottslingen själv valt kunna bli för integritets-att utsatt en
kränkning detta slag.av

Sambearbetning

Den etiska diskussionen behandling personuppgifter har bl.a. hand-om av
lat det berättigade i sambearbeta olika register. Arbetsmark-Närattom
nadsstyrelsen önskade1994 sambearbeta register över mot-personer som

arbetslöshetsersättning och ersättning från all-tar mottarpersoner som
försäkringskassan väckte detta omfattandemänna debatt. Syftet meden

sambearbetningen kunna spåra fuskar föratt attvar personer som genom
fåtid del båda ersättning.typernasamma av av

motiv låg bakomEtt sambearbetningen det vi liggersettsom var som
bakom ekonomiska register huvud dvs. uppnåöver så optimalttaget, att ett
resursutnyttjande möjligt. Därutöver motiverades sambearbetningensom
med därigenom kunde motverka fusk och lagbrott, dvs. det fannsatt man
både etiska och juridiska motiv bakom sambearbetningen.

Är denna sambearbetning personregister moraliskt berätti-typ av av
gad påDen nej frågan kan hävda åtgärden motiverasattsom svarar av en
misstanke de uppbär arbetslöshetsersättning sig skyldiga tillatt görsom
fusk. misstänkas för ha fuskatAtt innebär kränkning denatt en av person-
liga integriteten. Det skiljer denna brottsbekämpning fråntypsom av

då frångår principenär individens oskuldatt attannan man om presumera
innan undersökning vidtas.en

Den på frågan kan hävda åtgärden inte föranledsattsom svarar attav
varje bidrag misstänkt för fusk,är endast dennamottar utan attperson som
misstanke gäller några få. Därmed frångår inte heller principen attman

individens oskuld, åtminstone inte i utsträckningstörre vidänpresumera
vanlig polisiär trafikkontroll. sambearbetaAtt register på detta inne-sätten

bär således inte i sig de registrerades personliga integritet blir kränkt.att
etisk konfliktDenna kan naturligtvis enklast lösastyp attav genom

innan utför välmotiverade sambearbetningar inhämtar de regist-man man
rerades informerade samtycke till sådana bearbetningar kommeratt attoge-
nomföras.
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Sammanfattning7

integritetkränkninghävdat ärhar jagstudiedennaI att enpersonsav enen
intrång isker detkränkning görsnär ett personenstyp sompersonenavav

uppgiftervilja spridseller henneshansdetsfär och/ellerprivata när mot
finns grund fördethandlingaruppfattningar ochegenskaper, attsomom

känsliga.uppfatta som
hand därför respek-integritet i förstapersonligtillhar rättighet attMan

vil-respekten fördelintegritetenpersonligaför den är personen,ten aven
också för det med-grundläggande plikt,uppfattas attkanket mensom en

Rättighetenrespekteras.integritet inteföljdernegativaför personersom
finns situationer därabsolut. Detkan dock inteintegritetpersonligtill vara

ochintegritet börpersonligförrespekten vägavärdenandra tyngreän
utfall.handlingensdärmed avgöra
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Uppgiftslämnande och dataregistrering.
inställningAllmänhetens 1970-1995

ÅhlfeldtJohanAv

Inledning

modernt samhälleI används uppgifter enskilda individer i mängdett om en
olika sammanhang, både offentliga och privata användare. Sedan auto-av
matisk databehandling gångbarblev kommersiellt i slutet 1960-talet harav
bearbetningar personuppgifter med hjälp automatisk databehandlingav av
ökat baramycket krañigt. har inte manuella rutinerDet eller bear-ersatt

teknik också möjliggjortbetningar med äldre ökad behand-utanannan en
huvudpersonuppgifter börjanling I 1970-talet bear-över taget.av av var

enskilda med hjälpbetning uppgifter automatisk databehandlingom avav
sig tilloch inskränkte litet antalrelativt sällsynt datorsystem, fore-ett stora

den offentliga sektorn ocksåträdesvis inom inom företag i denstoramen
Tidiga datorsystemsektorn. inom den offentligaprivata sektorn byggdes ut

folkbokföring och beskattning, den officiellainom statistiken och den
forskningen, hos polis- och åklagarväsendetstatliga hos försvaret.samt

den privata sektorn fanns tidigt datorsystem med personregisterInom inom
bank- och kreditväsendet. dag den enskilde behandlingI möter av person-
uppgifter överallt. Många de datorsystemen med centralastoraav person-
register förvisso kvar antalet mindre användare har också ökat.är men
Tekniken har bådemöjliggjort utvidgad och fördjupad användningen av
personuppgifter med möjligheter till utbyte uppgifter mellan olikastora av
personregister. har underlättats den utbreddaDetta användningengenom

identitetsbeteckningaroch unikaav gemensamma personnummer.-
Sverige införde tidigt dataskyddslagstiftning med syfte regleraatten

både offentlig användningprivat och automatisk databehandlingav av per-
sonuppgifter och den enskildes integritet, datalagen 1973:289. In-värna



Åhlfeldtinställning JohanAllmänhetens RapportBilaga 5:8 4l SOU 1997: 39av-

personregister krävde tillstånd från Datainspektio-föranderättande och av
personregister inrättande beslutatsendastUndantagna vars av re-varnen.

Upptagningar på medium för automatisk databehand-riksdag.gering eller
dåi tryckfrihetsförordningen det inte klart fram-osäkerling hade statusen

handlingar. Frågan påkalladebetrakta allmännadegick att som enom var
efterfrågades med stöd offentlig-personuppgifterlösning eftersom avsnar

och offentliga användare. Sekretesskyddetbåde privatahetsprincipen av
brister, särskilt det gällde utbyte uppgifterockså allvarligahade när av om

emellan. problem upphovindivider myndigheter tillenskilda Dessa gav
ökad kontroll och okontrolleradfarhågor allmänheten sprid-hos en enom

personuppgifter i samhället.ning av

avgränsningarSyfte, metod och

redogöra för forskningsläget allmänhetensSyftet med denna PM är att om
till användningen personuppgifter med hjälp automatiskinställning av av

genomgången skall särskilt uppmärksammasdatabehandling i samhället. I
inställning förändrats tid och inställningen vari-allmänhetenshur över om

olika i samhället och mellan olika regioner. Sverigemellan Igruppererar
centralbyrån SCB undersökt allmänhetens inställning tillhar Statistiska
på med hänsyn till användningen förpersonregister data, särskilt ADBav

officiell statistik. har undersökt allmänhetensframställning SCB ävenav
Statistiska centralbyrån producerar ansvarade förattityder till som mer-

till dessa undersökningarden officiella statistiken. Bakgrundenparten av
upprätthålla hög svarsfrekvens itilltagande problem med statis-att envar

statistikproducenter före-tiska undersökningar SCB och andra samtsom
början 1970-talet.för forskningen började uppleva iträdare av

redogörelse undersöker jag användningen personuppgifterdenna iI av
offentlig sektor. Personuppgifter uppgifter enskildabåde privat och är om

kan hänföras till enskild medfysiska personer som person namn, person-
identifierabeteckning det möjligt deneller gör attannan som en-nummer

här till definition begreppet före-skilde. ansluter migJag samma av som
och med uppgift enskild ii datalagen 1973:289kommer som avses om

sekretesslagen 1980:100. Behandling personuppgif-allmän handling i av
i mycket utsträckning med hjälp automatisk databe-sker i dagter stor av

farhågor deanvändning har väckt registrera-handling ADB. Denna om
till uppgift förhindra otillbörligapersonliga integritet. Datalagen hardes att

integritet i samband med inrättandeintrång i de registrerades personliga
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redogörelse handlarpersonregister. uteslutandeoch förande Dennaav om
personuppgifter med sådan teknik. Användningbehandling aviden-avav
anonymiserade uppgifter enskilda faller utanförtifierade eller dennaom
manuell behandling personuppgifter. har diskuteratsliksom Detrapport av

och forskningen i mycket högrestatistikproduktionen grad iinte änom
med användning sådana uppgifter.sin verksamhetdag kan klara Dennaav

frågan personregister för olika ändamålbehovet be-fråga liksom om av
personuppgifter med data för uteslutandehandlas inte här. Hanteringen av
redogörelsen.bruk omfattas inte hellerprivat av

redogörelse kunskapsläget allmänhetens inställ-lämnaAtt överen om
behandlingen personuppgifter i samhället mycketning till ärav en om-

bra överblick måste framställningenfattande uppgift. För görasatt ge en
forskningsresultat på områdensystematiskt. faktum saknas vissaDet äratt

hjälp jag det nödvändigti sig. Till min har utvecklaintresse ansett attav
relateras till varandra och analytiskt belysakanbegrepp rapportenssom

frågeställningar.
jämföra människors föreställningar och attityder tidsperiodAtt över en

på år problematiskt eftersom de teknologiska, sociala,20 legalaöver är
politiska förutsättningarna för behandling personuppgifteroch i högav

föreställningarförändrats. och attityder människor i daggrad har De redo-
redovisade vid tidigare undersökningstillfällen vid tidpunktenvisar eller är

komplicerat samspel mellan olika faktorer. Särskilt iögon-resultatet ettav
den snabba teknologiskafallande naturligtvis utvecklingen på området.är

bearbetning, bevarande och utlämnande personuppgifterInsamling, av
där enskilda individeri situationer träder in i bestämda socialaäger rum

samlar in och behandlarrelationer till de personuppgifter. si-Dessasom
förändrats ihar också auktoritet, demokratiseringtuationer ochtermer av

betydelsefulla förändringar,utbildning för några inte likanämna änatt om
Ävendramatiskt. analytiskt kan definiera begreppviom som

och personregister med giltighet tid, refererarpersonuppgift över
människornas erfarenhetsrumtill olika innehåll vilket i sindessa tur styr

förväntningshorisont.och
Jämförelse tid möjliggörs antal undersökningar all-över ettgenom om

på databehandling och integritet, alltsedanmänhetens automatisk ut-syn
folk- och bostadsräkningen till vår undersökningvärderingen 1970av

Medborgarna och forskningen skall här kortfattat1995. Jag presentera
dessa undersökningar.

År Statistiska centralbyrån undersökninggenomförde all-1976 en om
tillinställning till integritetsfrägor i allmänhet och SCB:smänhetens sta-
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tistikproduktion i synnerhet. Undersökningen gjordes på uppdrag av en
tillsatt utredning rörande uppgiftslämnar-inom verket och bortfalls-

statistikproduktionen. hadeproblem i SCB uppmärksammat vägrarbort-att
fallet ökat,i urvalsundersökningar informationsinsatser riktadetrots stora

tillstånds-till uppgiftslämnama. nyinrättade och tillsynsmyndighetenDen
Datainspektionen hållninghade aviserat restriktivare metoder förmoten

kompensera bortfall i urvalsundersökningar, imputering och indirektaatt
intervjuer. Undersökningen genomfördes del SCB:s Omnibus,som en av

intervjuundersökningoch omfattade kyrkobokförda ivar en som personer
åldernSverige i år.16-74 Urvalet omfattade 271 ochl svarsfre-personer

procent.525kvensen uppgick till 78 SCB har redovisat resultatet i rappor-
och allmänhetenSCB SCB, Stockholm, flesta frågor1977. iDeten un-

redovisasdersökningen i tabellform påuppdelat variablema kön, utbild-
ning, boenderegion och yrkesställning.

Under början 80-talet hade integritetsfrågoma fått ökad aktualitet iav
Våren tillsattesdebatten. 1984 statlig kommitté, och offentlig-Data-en

hetskommittén DOK, hade till uppgift utreda användningenattsom av
i samhället. Statistiska centralbyrån genomförde årpersonnummer samma

undersökningytterligare integritetsfrågor och allmänhetens inställ-omen
frånning till Resultatet denna undersökningSCB. redovisades i rapporten

och SCB, StockholmData 1985. Till vissaintegritet delar replikerade
denna frånundersökning den tidigare Undersökningen1976. genomfördes
med hjälp besöksintervjuer och vände sig till befolkningen ålderni 18-av

år. Urvalet omfattade74 och1 020 dessa medverkadepersoner av
procent.52575 flesta frågor i undersökningenDe redovisades i tabellbi-en

laga till Svarsfrekvensen for dessa variabler särredovisasrapporten. mot
bakgrundsvariablema kön, ålder och utbildning. Vissa variabler särredovi-
sades också boenderegion och kunskap datorer.mot om

DOK 1986 Statistiska centralbyrån i uppdrag undersöka all-attgav
mänhetens inställning till personregister och SCBpersonnummer.

förkompletterade räkning frågeformuläret några frågormed all-egen om
uppfattningmänhetens statistikproduktionen. Undersökningenom genom-

med hjälpfördes postenkät till i åldern år.16-74 Urvaletav en personer
omfattade och den1200 vägda Svarsfrekvensen efter två på-personer

525 allmänheten. Resultat frånochSCB intervjuundersökning våren Statis-1976.en
centralbyrån, I/IJtredningsinstitutet,tiska Stockholm 1977-01-17.

526 integritet. Allmänhetens kunskaperoch och attityderData allmänt och till SCB.
centralbyrån/Utredningsinstitutet,Statistiska Stockholm, 1985.mars
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procent.527beräknades till Resultatetminnelser 78 undersökningenav re-
och offentlighetskommitténsdovisades dels i betänkandeData- SOU

Integritetsskyddet informationssamhället Stockholm1987:31 1987i
SCBs SCB,dels i SCB:s 1986 Stockholm 1987. be-Iimagerapport

råtabellerredovisades inga och redovisningen svarsfördel-tänkandet av
frågorvissa ofullständig. fannsningar for I SCB:s tabellbi-är rapport en

redovisningen omfattade endast frågorna självlaga SCBsom ansva-men
rade for.

attitydundersökningar har Statistiskadessa centralbyrånFörutom tre
informationskampanjema igjort utvärderingar samband med Folk- ochav

ochbostadsräkningama 65, FoB 70, FoB 75 FoB 80.FoB Dessa under-
omfattning innehålla frågorsökningar kom i ökad integritet ochatt om re-

statistikproduktion.528personuppgifter forgistrering Våren 1975av ge-
på uppdrag utredning integritetsskyddsåtgärdernomforde SCB enav om

statistikproduktionen, undersökninginom olika personuppgifiersen om
kéinslighet.529

forskningsprojektet Medborgarnas deltagandeInom i forskning -
och legitimitet iEffektivitet användning personuppgifter i forskningav

statistik vid Institutionen föroch socialmedicin, Uppsala universitet ge-
nomfordes i samarbete med Hälsodatakommittén under vårenS 1994:31

postenkätundersökning.1995 Syftet undersöka allmänhetens in-atten var
ställning till bidra med mänskligpersonuppgifter vissa fall vävnadoch iatt
för forskning. syfte allmänhetens inställning tillEtt undersökaannat attvar

och företag används förredan befintliga uppgifter hos myndigheteratt
omfattade iforskning och statistik. Undersökningspopulationen personer

vägdaåldern år och uppgick till Den18-74 urvalet 1 501 personer. svars-
telefonuppfoljningfrekvensen beräknadesefter två påminnelser och till

527 SCBs centralbyrån/utredningsinstitutet, Stockholm1986. Statistiska 1987.image
528 inställning till folk- ochWämeryd, Allmänhetens bostadsräkningen 1970Bo

Statistisk tidskrift Rudén, Britt. Information1972:3. FoB 75, SCB, U/UI,om
Stockholm Davidsson, Utvärdering informationskam-1976-02-25. G. FoB 80. av

Allmänheten. Statistiska centralbyrån, Stockholm 1982. Undersökningenpanjen.
omfattade i åldern år och äldre och genomfördes16 besöksinter-personer som en

telefonuppföljning. omfattadevju med Urvalet 807 och Svarsfrekvensenpersoner
uppgick till 83 procent.

529 Langlet, Pieter. Undersökning rörande personuppgifters känslighet. SCB U/UI,
Stockholm Undersökningen ingick1975-10-29. i Omnibus juniSCB:s 1975.

låg,Svarsfrekvensen ovanligt endast 64 Personuppgifter ekonomi,procent.var om
parti i riksdagsvalvilket hade på och kontakter med vårdgivanderöstatman

känsliga.myndigheter ansågs mest
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procent.530 undersökningarfrågor från SCB:s tidigareNågra69 upprepa-
frågortid. flesta dessa komjämförelser Demöjliggörades för överatt av

svarsalternativen eller frågomasantingenomarbetasdock attatt genom
resultatet från provunder-något. Med ledningändradesformulering av en

insamlade folk-frågan överföring redanförtydligades bl.a.sökning avom
betonades det handladeurvalspersonenbokföringsuppgifter. För att om

personnummer.531meduppgifter

Begreppslig ram

förstås antingenpersonuppgifter kanBehandling som en process somav
upplysningar led i vidta administrativaframställatillsyftar ett attatt som

syftar till producera generellbeslut enskilda, elleråtgärder/fatta attsomom
Till det förra fallet räknas all admi-människa och samhälle.kunskap om

fördela ledaenskilda för och arbete,och beslutsfattandenistration attmot
för administreraeller indivi-och köpa och tjänster,för sälja attatt varor

offentlig myndighet.och rättigheter Exempelskyldigheterdens gentemot
arbetsledning, försäljning, hälso-ändamål kan anställning,på sådana vara
folkbokföring. den enskildesjukvård, barnomsorg, taxering och Föroch

positiva elleråtgärderna vidtas negativafattas ellerhar besluten somsom
skada hanför sjukdom eller li-Individen blir behandladkonsekvenser. en

530 forskningsprojektet Medborgarnasgenomfördes inom förUndersökningen ramen
användningendeltagande forskning Effektivitet och legitimitet ii av person--

Socialvetenskapliga forskningsrå-forskning och stöd frånuppgifter statistik medi
professor Sociolo-Projektledare Tom R Burns,det SFR SFR-93-0135:1A. var

Övriga professor Claes-Göran Westrin,projektmedlemmargiska institutionen. var
Åhlfeldt, Sociologiska institutionenför socialmedicin JohanInstitutionen och FK

Uppsala universitet. HälsodatakommitténInstitutionen för socialmedicin,och
finansiering och medverkade i konstruk-bidrog till undersökningensS 1994:31

frågeformuläret i vissa delar.tionen av
531 folkbokföringfrån frågan För bl.a. och beskatt-undersökning 1984 lödSCB:sI

följande uppgifterpersonregister data. finnsmyndigheterna på Därning har t ex
inkomst, fastighets-civilstånd, adress, antal bam,Dig: personnummer, namn,om

riktigtmedborgarskap. Tycker det de här uppgifternaoch Duinnehav äratt att
undersökning ingressen till frågan, deföras till . vårskulle kunna Iöver var upp-

i fråga. Själva fråganmyndigheterna och företagen desamma SCB:sräknade som
riktigt uppgifter medTycker detföljande lydelse: Dufick äratt att person-

till.... förtydligande bedöm-folkbokförda skall få föras Dettaövernummer om
uppgivitflera i provundersökningen hade derasnödvändigt eftersomdes attsom

uppgifterna avidentiñerade ellerberoendeställningstagande av om varvar
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utvärderad och den kreditsökandeanställde får sin arbetsinsatsdender av,
beviljad.får krediten

för individen helt underordnat. detfallet intresset Härdet ärI ärsenare
eller förloppethandlingar, verksamhetermånga individersställeti av en

dåBehandlingen personuppgifter ledintresse.händelse ärär ettavavsom
sociala aktiviteter och verksamheter,och planeringenutvärderingeni av

giltig kunskap människan och samhället.framställa generellteller att om
åtgärdersyftar inte till fatta beslut eller vidtakunskapProduktion attav

administrativt syfte och behandlingenenskilda individer imot person-av
för enskilde.avsedda konsekvenser den Exempeluppgifter har därför inga

journalistik, forskning, samhällsplanering ochändamålpå sådana utvär-är
Behandlingoffentliga verksamheter.privata ochdering av personupp-av

ändamål naturligtvis centrala funktioner för bådebådagifter för dessa är
samhällsinstitutioner.offentligaprivata och

personuppgifterbenämner behandling omfattarviDen avprocess som
bearbetning uppgifter enskilda indivi-insamling ochfyra moment, omav

ytterligare i bevarandebearbetats tillkommeruppgifternader. När moment
Två alltid involverade, denpersonuppgifter.utlämnandeoch ärparterav

uppgifter och den lämnarin och bearbetarefterfrågar, samlar somsom
oftast den uppgifterna refererar till,Uppgiftslämnarenuppgifter. är som

själv.532uppgifter sig Sedanindividen lämnarden enskildedvs. att om
kan den först samlade insamlats in och bevarats lagratsuppgifterna som

efterfrågarbli uppgiftslämnare någonkommauppgifterna att annanom
föregåttssådant utlämnande har dock alltid enskildasuppgifterna. Ett av

samband med direkt observation läkar-uppgiftslämnande, ibland i t.ex. en
undersökning.

ökad teknisk-ad-automatiseringen har inneburitlångtgåendeDen en
behandla personuppgifter. de olikakapacitet Iministrativ momentenatt

532 privatpersoner, vårdnads-kan också lämnas andraUppgifter t.ex.avom en person
Vid sjukdom eller olycksfall kan närstående lämnaeller förmyndare.havare upp-

oförmögen detinsjuknat eller skadats dennegifter den göraär attomom som
situationer då arbets-Vardagslivet innehåller också andrasjälv. vänner, grarmar,

förhållanden berörbli uppgiftslämnarekankamrater änsom en annan personom
domstoltill brott skyldiga inför polis ochsjälva. blivit vittnedem De är attsom

den misstänkt för brott.vad de har iakttagit ärom somuppge
direkt observation. Med ob-enskilda kan också samlasUppgifter genomom

kroppsundersökning, provtagning,insamling uppgifterservation av genomavses
observation kan vidoch aktivitet. Direktiakttagelse beteende öppen somvaraav

spaning miss-dold, polisen bedriverläkarundersökning, eller när mott.ex.en
tänkta.
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handlar det dock inte bara instrumentellt förfogandeettom av personupp-
finns i varierandegifter det grad inslag kommunikativt handlande.utan av

instrumentella handlandet värderas utifrån effektivitet.Det innebärDet att
insamling, bearbetning, bevarande lagring och utlämnande av person-
uppgifter skall ske snabbt, med hög säkerhet lågoch till kostnad. Data-en
teknikens utveckling har i denna mening möjliggjort ökad effektiviteten

vi inte slutet på. kommunikativaDet handlandet däremotännu tarsom ser
sin utgångspunkt i samförstånd villkoren för behandlingatt om av person-
uppgifter måste uppnås mellan dem uppgifterna och densom avser som

uppgifterna. anspråkbehandlar bottnar naturligtvisDetta i de förväntade
eller upplevda konsekvenserna för den enskildes personliga integritet.
samförstånd krävs för verksamheten skall åtnjuta berördasde förtroen-att

och både detde gäller insamling uppgifter från indivi-näracceptans av
derna själva eller den vidare behandlingen dessa. uppnåAtt samförståndav
handlar inte enbart på vilka grunder uppgiftslämnande kommer tillettom
stånd och vilka uppgifter lämnas enskildes anspråkDen berör ävenut.som
honom i egenskap registrerad och vad sker med uppgifterna underav som

fråganbearbetningen t.ex. vilka bearbetningar och för vilka ändamålom
de får bevarandetgöras, t.ex. hur länge uppgifterna får bevaras och ut-
lämnandet t.ex. till och for vilka ändamål får uppgifterna lämnas ut.vem

uppgiftslämnarsituationen har den enskildeI ställning till allaatt ta mo-
behandling personuppgifter. vårUnder undersökningsperiod,menten av av

då den tekniskt-administrativa kapaciteten har ökat, har betydelsen detav
kommunikativa inslaget ocksåi kommit bådeöka, i formattprocessen av

påuppgiftslämnamas krav information och medbestämmande, ocksåmen
författningsregleringen och inte minst andra i form t.ex.arrangemang av
etiska kommittéer och riktlinjer.

Samförstånd formerna for behandling personuppgifter kanom av upp-
nås på olika antingen överenskommelse mellan uppgiftslämna-sätt, genom

och den behandlar uppgifterna eller bestämmelser i författning.ren som
sådant samförstånd vid viss tidpunktKan och i viss social situationen en
uppnås fåinte kan det till följd den instrumentella kapaciteten inte kanatt

utnyttjas i enlighet med dess tekniska administrativaoch förutsätt-egna
ningar.

specifika reaktionen från uppgiftslämnarnaDen eller de registrerade
bestäms grunden för uppgiftslämnandet, den fullgö-ärytterst ettav om
rande avtal eller plikt, eller uppgiftslämnandet frivilligt.ett ärav en om
Typiska reaktioner människors beredvillighet frivilligt lämnaär att att
uppgifter minskar, människor medvetet lämnar felaktiga eller ofull-att
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människor undandrar sig kontaktständiga uppgifter, med myndigheteratt
rädsla och olust, människoroch företag uttryck församt att protes-av ger

efterfrågar uppgifterantingen direkt till dem eller offentligt förter, attsom
politisk förändring. Vilken reaktionskapa opinion for den typiskaärsom

enskildes handlingsutrymme i uppgiftslämnarsituationen.bestäms denav
dåProtest typisk för situationer den enskilde antingen formellär av

materiell nödvändighetskyldighet eller lämna uppgifter.är tvungen att
Sorti typisk i situationer uppgiftslämnandet saknar di-är närresponsen

frivilligt.533dårekta konsekvenser för den enskilde, dvs. det är
diskuterat flera omständigheter talar för förhållandetVi har attsom

mellan de instrumentella och de kommunikativa aspekterna behand-av
personuppgifter blivit problematiska. finnslingen ocksåDet omstän-av

pådigheter inte inverkar restriktivt instrumentella effek-processenssom
finns förtivitet. allmänheten starkt uttryck myndigheternaHos ochett att

företagen skall utnyttja den ökade kapaciteten för minimera kreditris-att
hållakartlägga hälsorisker, samhällsservice tillgängligker, och rättatt av-

befolkningens behov, bidragsñisket skallpassad till kri-att stoppas, att
bekämpas åtgärder ofta innebärminalitet skall antal ochatt ett stortsom-

enskilda individer samlas inkänsliga uppgifter och bevaras under långom
redan insamlade uppgifter sambearbetas. Med utbreddtid och regist-att en

måstepersonuppgifter i samhället kanske den enskilde självrering ba-av
effektivitet och integritet, antingen det sker i form ökade krav pålansera av

information och inflytande uppgiftslämnare och registrerad eller attsom
delta i den offentliga diskussionensamhällsmedborgare dennaomsom av-

upphov till intressanta frågor inför redovisningenvägning. detDetta ger av
materialet.empiriska

djupet behandling personuppgifter iOmfattningen och samhälletav av
dels utifrån vad tekniskt-administrativt möjligt kostnad-bestäms ärsom

tillåtet uttryckligen förbjudetdels vad eller inte inomnytta, ärsom ra-
användningsområdetför de rättsliga regler gäller för legalitet,men som

vad överenskommits mellan avtalsparter, dels vad kandels görassomsom
upprätthålla förtroende for behandlingen personuppgifter såför attatt av

533 uppgifterna insamlats och behandlingen personuppgifter fortsätter harSedan av
lika möjligheter inflytande.enskilde uppgiftslämnaren inteden utövastora att

handlingar åtnjuter sekretess har den enskilde ef-Uppgifter i allmänna rätt attsom
Datalagens den enskilde möjlighet kontrollera vilkasekretess. 10 § attterge ger

korrekta, få uppgifterna rättade.uppgifter lagrats och de inte Protestär attsom om
från de registrerade sedan viss behandlingvanlig reaktionär en upp-annars en

uppgifterna samlats in.eller beslutats eftermärksammats att
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lämnar uppgifter huvudenskilda individer och lämnadeöver taget attt.ex.
fullständiga och sanningsenliga legitimitet. vissuppgifter praxis förEnär

legitimitet kan stadfästverksamhetens bindandegaranteraatt vara som
bransch direktreklam, för professionregler för t.ex. läkareetiska en en

forskningsetiska regler. behandlingför verksamheteller Fören av per-
sonuppgifter, där de tekniska och ekonomiska förutsättningarna förändras

snabbt, kan vi det tekniskt-administrativa användningsom-mycket anta att
tillåtnarådet hela tiden varit det legalt och det socialtstörre än accepte-

också sambandfinns mellan legalitet och legitimitet. Blirrade. Det ett ga-
tillåtetvad rättsligt eller inte uttryckligen förbjudetmellan ochärpet som

opinion betraktas oacceptabelt finns det förut-vad störreen somsom av
för politisk förändring rättsbestämmelserna.sättningar en av

Avvägningen mellan de instrumentella och de kommunikativa aspek-
behandling personuppgifter sker inte bara hos dem be-terna av av som

ocksåhandlar uppgifter hos dem lämnar uppgifter och blir regist-utan som
enskilde individen värderar årerade. sidan effektivDen nyttanena av en

själv, för denbehandling för honom han tillhör eller for samhället igrupp
ändamålefter det för vilket behandlingen vidtas, och åallt andra si-stort,

så förtroendevillkoren för behandlingen hans och kandan att acceptans
förupprätthållas. avvägning sker inom den sociala relationDenna ramen

uppgiftslämnaren eller den registrerade har till den behandlarsom person-
uppgifter.

för uppgiftslämnande bestäms vad förGrunden slags social relationav
finns mellan den enskilde individen och den behandlar uppgiftersomsom

bestårgrund antingen avtal eller pliktför-honom. Denna ett ettom av
avtal baseras på förväntningarhållande. ömsesidig mellanEtt nyttaom

och motiveras deras egenintresse. pliktförhållande baserasEttparterna av
gillande eller ogillande från omgivningenpå förväntningar riktat motom

frånenskilde. Reaktionen omgivningen kan legalt ellerden normativtvara
sanktionerad.

vilka prestationer kan förväntasAvtalet reglerar parterna, t.ex.som av
skall lämna vissa uppgifter sig självden enskilde till denutatt om som

tillhandahåller anställning, bostad, eller tjänst. berörDettaen en en vara en
kund.534egenskap anställd och detden enskilde i Inom privaträttsligaav

det också finnas bestämmelser vilkaområdet kan reglerar uppgiftersom

534 kund till offentligaenskilde kan också anställd och förvaltningar i denDen vara
tillhandahåller anställning, och tjänstermån de och de baserade på pri-är ettvaror

privata medlemsorganisationer kanvaträttsligt avtal. ha anställda.Aven
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kollektivavtal och be-kanefterfrågas. Detkanhuvud tagetöver varasom
också baserasuppgiftslämnande kanförGrundenförfattning.istämmelser

hakanMedlemmar överens-organisation. sägasimedlemskappå en
sig självauppgifterlämnamedlemsorganisationenmedkommit att omom

pliktförhållandensanktioneradeNormativtmedlemskapet.innefattasdet av
organisationer.och Denmellanfinnssektorn privatpersonerprivatai den

bi-ekonomiskaallmänhetenvädjar tillorganisationerbestå ikan att om
uppgiftslämnandeindividersEnskildainsatser.frivilligaandraellerdrag

exempelmarknadsundersökningaroch äropinions-förföretagtill privata
denÄven räknas hit, imassmediatilluppgiftslämnandeenskildasdetta.

ersättning.ekonomiskförekommermån det inte
enskildas relationuteslutande iförekommerpliktförhållandenLegala

omfattningenpliktförhållandelegalt ärmyndighet. Ioffentligtill ett av en
taxerings- ochlag.reglerad i Förenskildedenuppgiftsskyldighet för t.ex.

uppgiftsskyldighet för denlagstadgadfolkbokföringsändamål finns en-en
tvångsåtgär-hanriskerarpliktfullgör sinenskilde inte attdenskilde. Om

Även kan denuppgiftsskyldighetformellhonom.vidtasder utanmot en
förvillkorsjälvsiguppgifterlämnatvingad ettenskilde att somomvara

behand-vård ochadekvatfåbedömd eller förbiståndtillfå atträttenatt
vård.understöd ellerersättning,uteblivenfalli dettaSanktionen ärling.

tvång iadministrativtföremål fördå t.ex.kanenskilde sägas ettDen vara
densocialtjänst. Närsocialförsäkring ochsjukvård,ochhälso-fråga om

politiskt-admi-skyldighet ellerlagstadgadföremål för ettenskilde är en
myndighet.offentligklient tilli relationendettvångnistrativt är som en

formuleratsinteförpliktelserockså innebäraMedborgarskapet kan som
rättigheter. Närvälfárdspolitiskaellerskyldigheterlagstadgade ensom

formfrån enskilde idenefterfrågar insatsermyndighetoffentlig av upp-
eller iforskning,statistik,officiellsamhällsplanering,förgiftslämnande

blodtransfusion,vårdvävnadslämnande förform annan personavav
egenskapenskilde idet denforskningmedicinskochtransplantation är av

eftersomnormativFörpliktelsenadresserar.myndigheten ärmedborgare
enskildes soli-till denoch appellerarsanktiontvångsmaktensden saknar

bästa.535med det allmännaidentifikationochdaritet
personuppgifter samhälletsibehandlingensammanfattarFigur 1 av

behand-medändamåletpåavseendemedsektoroffentligaochprivata

535 upprätthållsÄven elementinnehållerskyldighetemalagstadgadede norma-som
får medborgarnasanktionerrättsliga attenbart hotetintedettivt. För är somom

skatt.betaladomstolvittnen iochvärnpliktsig till samt attinställa som
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lingen och relationen mellan uppgiftslämnaren och den användersom
uppgifterna. Två situationer uppgiftslämnande särskiljs, uppgifternärav
inhämtas från den enskilde uteslutande på basis uppgifter denneav som
lämnar, och inhämtandet uppgifternär också eller uteslutande skerav
basis direkt observation individens inre kroppsliga och själsliga till-av av
stånd, eller individens beteende. Figuren beskriver radyttre olika situa-en
tioner för uppgiftslämnande alltifrån ifyllandet enkätfonnulär påettav
frivillig grund i individens hem till kroppsundersökningeget underen
tvång på anstalt.

Behandling personuppgifter kan antingen syfta till framställaattav
upplysningar för administration enskilda individer för fatta beslutattav
eller vidta åtgärd, eller framställa kunskap människa och samhälle.om
För administrativa ändamål baseras uppgiftslämnandet på avtal, medlem-
skap, administrativt och lagstadgat tvång. När uppgifter inhämtas för pla-
nering, utvärdering och forskning enskildas uppgiftslämnandeär baserat

frivi1lighet.536på norrnativ förpliktelse

536 den folk-I och bostadsräkningen FoB 90 förelågsenaste uppgiftsskyldighet för
folkbokförda lämna hushålls- och fastighetsuppgift till Statistiskaatt centralbyrån.
Syftet med FoB 90 enbart skapa underlag för officiell statistik,att ettvar sam-
hällsplanering, forskning och allmän infonnation, inte tidigare samtidigtattsom
kontrollera folkbokföringen. Undersökningen kan undantagsägas frånutgöra ett
sambandet mellan grund för uppgiftslämnande och ändamål med behandling av
personuppgifter.
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uppgiftsläm-Enskildassamhället.personuppgifter iBehandling1:Figur av
observation.direktnande och

Personuppgifterinsamlasav
offentligmyndighetmedlemsorganisa-företag,privat

tion
administrativt icke-administrativt icke-ändamålVerksamhetens administrativtadministrativt

medborgareklientanställd,privatpersonkund,tillrelationUppgiftslämnarens
medlemanvändare

Personuppgifter
kliniskaundersök-undersök-undersök-kliniskaundersök-kliniskakliniskaobservationdirektinhämtasgenom i offentligi hålso-ningarprivatningarii privatningarningar

sjukvården: blod-forskning,ochforskning,sjuk-hälso-och
givning,orgando-administrativtjournalistik:vård företags-och

tvång. nation:hålsovärd, frivillighetöver-
frivillighetpsykiatriskvakningav an- tvångsvård,ställda:

kriminalvårdavtal
allmänförsäkring
arbetarskydd,
rättegångsbalken,
polisspaning:
legalttvång

enskildesjälvdenlämnasav statistiskaurvals-folkbokföring,ochmarknads-administrationav undersökningar:beskattning:opinionsunder-anställdakunder,
frivillighet.uppgiftsskyldig-sökningar, jour-medlemmar:och
folk-ochbostads-frivillig- het.medlem-nalistik:avtal;

försäkring,räkning:allmänhetskap
uppgifts-sjuk-hälso-och

vård, skyldighetsocialtjänst:
administrativt
tvång

befintligautlämnandeomkringproblematikenåtervända tillVi skall avnu
myndigheterrespektiveorganisationerindivider hosenskildauppgifter om

genomgång detovanståendeviSom äroffentlig sektor.ochi privat sett av
medlemmar,och kunder,anställdaegenskapindivider iuppgifter avom

uppgiftslämnandeforGrundenmedborgare.ochprivatpersonerklienter,
uppgiftslämnaren och denenskildedenmellanrelationenmedvarierar som

harenskildaUppgifteruppgifterna.och bearbetarsamlar in personerom
gårgrundläggande distinktionde bevaras. Enberoendeolika status var

Alla handlingarmyndigheter.offentligaorganisationer ochprivatamellan
privata.till sinsektorni den privataenskildauppgifter ärmed naturom

får endast medskeavtalspartemauppgifter till andraUtlämnande änav
företagareålägga enskildalagkan dock istatsmakternaavtalet.stöd av

arbetsgivaresmyndigheter,tilluppgifterlämnanäringsidkareoch t.ex.att
skattemyndigheten.tillanställdakontrolluppgiftlämnaskyldighet att om

handlingarallmännasektorn däremotoffentligaHuvudregeln i den är att
denmåste lämnas tillochoffentligaenskildauppgiftermed utär somom

handlingarallmännauppgifter iKänsligaTF.uppgiftenefterfrågar
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skyddas dock sekretess med hänsyn till enskilds ekonomiska ellerav per-
sonliga förhållanden sekretesslagen 1980:100. Sekretessen kan ab-vara
solut eller till föremål förgöras prövning skada och för denen om men en-
skilde uppgiften lämnas enskildeDen kan helt eller delvisut. eftergeom
sekretess gäller till förmån för honom själv.som

Datalagen 1973:289 sin utgångspunkt i det förhållandettar be-att
handling personuppgifter med hjälp automatisk databehandling krä-av av

särskilt skydd för den enskildes integritetett inte kan upprätthållasver som
med grundbestämmelsema offentlighet och sekretess eller avtalsrätt iom
den privata sektorn. Lagstiftning integritetsskydd uttryck förär ettom att
statsmakterna vill ha kontroll behandlingenöver personuppgifter iav sam-
hället. Den inrätta föraoch personregister måsteatt i dagettsom avser an-
mäla detta till Datainspektionen och få licens. I vissa fall då känsliga upp-
gifter skall registreras måste den registeransvarige ansöka tillstånd.om
Personregister beslutats statsmakterna undantagna frånär till-som av
ståndsplikten.

Distinktionen mellan privat och offentligt viktig i diskussionär en om
utlämnande befintliga personuppgifter. Uppgifter kan lämnas frånav ut
privata respektive offentliga organisationer och myndigheter och lämnas
till både privata och offentliga användare. vi i beaktandeTar för vilket än-
damål uppgifterna ursprungligen samlades in för vilket ändamål desamt
skall användas får åttavi olika fall diskutera. Samutnyttjande ochatt sam-
bearbetning personuppgifter mycket vanlig och skerär ofta med hjälpav

automatisk databehandling. Både inhämtande och utlämnandeav av per-
sonuppgifter skall ingå respektive ingår i personregister föremål förärsom
författningsreglering datalagen. Vi måste också skillnad pågöragenom om
den förfogar uppgifter enligt lag skyldigöver lämnaär uppgif-som att ut
ter537 eller det sker med stöd avtal mellan den enskilde uppgif-om av som

refererar till eller med stöd dennes frivilligaterna samtycke. Skallav upp-
gifter lämnas ingå i personregister hos någonut och utlämnan-som annan
det inte sker med stöd den enskildes samtycke, författning eller tidigareav
tillstånd från Datainspektionen måste den vill inrätta sådantettsom per-
sonregister söka tillstånd. Den lämnar uppgifter också skyldigärutsom att

537 Uppgiftsskyldighet kan bestå privat organisation eller myndighetatt enligtav en
lag skyldiga regelmässigtär lämna uppgifteratt anställda, kunder,ut med-om
lemmar och klienter till myndighet. Offentlighetsprincipen stadgar också skyl-en
dighet för myndigheter lämna uppgifter till den efterfrågaratt demut som om
uppgifterna inte skyddas sekretess.av
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bestämmelserna imed de övrigaanvänds i striduppgifter intetill attse
datalagen.

påverkafå information ochdå den enskildeharmöjligheterVilka att
någon Datain-till annantidigare lämnashan lämnatuppgifter utsomom

inställningen hossärskilt beaktatillståndsgivningskall i sinspektionen
i krav påhar bl.a.registreras. Detskall kommadem utmynnatatt un-som

från registrerade.samtycke deinhämtandederrättelse och av
kommuner ochjuridiskafor enskildauppgiftsskyldighetAll personer,

måste stöd i lag. modernmyndigheter ha Istatligatilllandstingskommuner
centrala personregisterförandeinrättande ochberörlagstiftning avsom

de registrerade.information tillbestämmelserfinnsmyndigheterhos om

Utlämnande uppgiftersamhället.personuppgifterBehandlingFigur 2: avIav
från och medlemsorganisationer.myndigheter

Personuppgifterinsamlasav
medlemsorganisa-offentligmyndighetföretag,privat

tion
administrativt icke-ändamål administrativt icke-Verksamhetens

administrativtadministrativt
medborgareklientanställd,privatpersonrelation till kund,registreradesDen

medlemanvändare
Personuppgifterlämnasutav

smittskydd,kon- uppgiftslämnandepersonupplysningmedlemsorganisationFöretageller
fråntrolluppgifter till den officiellainkassoåtgard:kunderom anställda,

statistiken:arbetsgivare,avtalochmedlemmar
uppgiftsskyl-och för-banker
dighetenligtlagsäkringsbolag:

uppgiftsskyl-
dighetenligtlag

Myndighet
samhällsinforma-kontroll tillhoskro- värvning kun- rättärendenpatienterom klienteroch avav förmåner: tion. urvalsdrag-anställdaochnofogden: der,
ning och bort-uppgiftsskyldig-offentlighets- medlemmar,ur-
fallsanalys.regis-het enligt lagprincipen TF; valsdragningoch

offentlig-terundersök-uppgiftsskyl- bonfallsanalys: eller
ningar:offentlighets- hetsprincipendighetenligtlag.
uppgiftsskyl-TF, TFpatientuppgifterprincipen

enligt lagdighetDatalagen,vid tecknandeav eller offentlig-SPAR,privatförsäkring: spärrmot
hetsprincipenfrån direktreklammedgivande
TF, medgivan-enskildSekrL

frånde enskild
SekrL

Resultat

på följandeforskningsresultat disponerastidigare sätt.Redovisningen av
från uppgifterna inhäm-ochcentralt hurintegritetssynpunkt detUr är vem
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låtahar valt dettaJag framställningen. I modellen hartas. att styra ovan
följande situationer för uppgiftslämnande särskilts. Direkt observation,
uppgiftslämnande från den enskilde själv, från företag eller organisationer

anställda, kunder och medlemmar, från offentlig myndighetsamtom
statlig, landstingskommunal, kommunal klienter. Jämförelser möjlig-om

horisontellt i modellen, dvs. Vi kan jämförelsergörs allmänhetensgöra om
inställning till behandling personuppgifter mellan verksamheter förav

ändamålolika administrativa och icke-administrativa ändamål inom re-
spektive privat och offentlig sektor såväl mellan samhällssektorer.som

Direkt observation

Direkt observation förekommer i praktiker såsom kliniska undersökningar
medicinska, psykiatriska, psykologiska. Sådana praktiker finns i både
privat och offentlig verksamhet, företagshälsovård, allmän och privat
hälso- och sjukvård. kan initieras försäkringsbolag,De arbetsgivare,av
allmän försäkringskassa, Arbetarskyddsstyrelsen, polis, åklagare och mili-

myndighet. den allmänna hälso-När och sjukvårdentär initiativ tilltar un-
dersökning enskilda benämns det screeningverksamhet. kanDenav vara
inriktad på upptäcka viss sjukdom hos människor i norrnalriskpopula-att
tioner eller högriskpopulationer. enskilde självDen kan också initiativta
till låta dåundersöka sig, han har behov det. de flesta fallI ända-att ärav
målet vidta åtgärder eller fatta beslut behandling den enskilde.att att om av

finns dock fall där syftetDet kan behandlaatt t.ex.vara annan person, ge-
blodtransfusion och transplantation, eller inhämta uppgifter förattnom

Ävenforskning. den enskilde själv primärt inte föremål för beslutärom
eller åtgärd framkommer uppgifter i undersökningen intresse förärsom av
honom. Blodgivning kan mindre hälsoundersökningsägas förvara en
den enskilde det inte fåreller motivet för den enskildeäven är attom vara
lämna sådanblod. situationEn ställer emellertid krav på informationatt
lämnas till den enskilde och han vid behov får hänvisning tillatt en annan
instans för adekvata åtgärder. Direkt observation klinisk undersök-genom
ning ofta känsliga uppgifter den enskilde, uppgifter för-genererar om om
hållanden den enskilde själv ofta inte känner till. Direkt observationsom

Över-kan också förekomma i andra praktiker kliniska undersökningar.än
vakning anställda arbetsgivare kan led i utvärderingutgöra ettav av en av
de anställdas arbetsinsatser. Med datatekniken finns möjligheter regi-att

arbetets utförande arbetstagare betjänar elektroniskstrera utrust-av som
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trafiken,ordningen, spaningallmännaövervakning denPolisensning. av
praktik iblandfor brottmisstänks ärenskilda ärmot somen annansom

Även här har modern datateknikövervakning.står underdold for den som
övervakning.effektivaremöjliggjort en

vad allmänheten uppfattadecentralbyrån frågade 1984Statistiska som
till direkt informationkan räknasPraktikerintrång i privatlivet.ett varsom

TV-övervakning offentliga platser,varuhus,TV-övervakning avav
bilförares alkoholhalt.poliskontrolltullen,kroppsvisitation i av

på förfaranden för direkt observa-inför olikaprivatlivet, reaktionSynTabell 1:
tion, procent.

Är något Ser det TotaltStör mig inte som
intrång ibesvärande ettalls

privatlivet

100381 15i varuhusTV-övervakning
10015 1alkoholhalt 80Poliskontroll av
100på 20 15offentlig 63TV-övervakning

plats
1001345 39i tullenKroppsvisitation

integritet, SCB 1985.Källa: Data och

kroppsvisitation i tullen förknippa-offentlig plats ochpåTV-övervakning
ansåg något utsträck-privatlivet. iintrång i Mänmed störredes ettmest

intrång privatliv.offentlig plats i derasTV-övervakningning ettatt varav
äldre och vanli-mycket vanligare blanduppfattningsådan änEn yngrevar

ansågpå gymnasienivå. Kvinnormed utbildning lägstbland personergare
intrång i privatlivet,kroppsvisitationoftare män ettän att varen

skill-övriga bakgrundsfaktorermedjämfört 8 För18 procent procent. var
TV-övervakningutfalletsmå liknande tendensmednaderna avomen

samband med bilkörningalkoholtest iUpplevelsenoffentlig plats. av en
ochkvinnor,intrång i privatlivetsällanupplevdes ett yngre per-mensom

oftare det besvärande.utbildning ansåg Förakademiskmed att varsoner
hos itendensen denvaruhusTV-övervakning mänmotsatta somvarav

i övrigtbesvärande,utsträckning upplevde dethögre svars-men varsom
direkt observation.för andralikartatmönstret typersom av

frågade vi in-och forskningenMedborgamaundersökningenI om
sjukvården registrerashälso- ochpatientuppgifter inomställningen till att

från någon form medi-Sådana uppgifter kommerdata.med hjälp avav
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cinsk undersökning. vår undersökningI hade 69 % besökt hälso-öppen
och sjukvård i privat eller offentlig regi de månaderna,12 %11senaste
hade varit inlagda på sjukhus. Nästan hälften 49 % deattuppgav var oro-
ade obehöriga kunde få tillgång till patientuppgifteröver på dataatt inom
hälso- och sjukvården. Däremot det minoritet 17 % instämdevar en som
i det besvärande patientuppgifter bevarades på data.att Flertaletattvar
82 instämde i påståendet% bevarande patientuppgifter på dataatt av
gjorde vården hälso- och sjukvårdenInom har på tidtryggare. pati-senare

börjat introduceras, det kanentnära för joumalhante-system systemvara
ring och finns på avdelningsnivå.provsvar som

område förEtt uppgiftslämnande förekommer i sambandannat med gi-
vande blod för transfusion eller förvävnad transplantation. Förav annan

bli accepterad blod- eller plasmagivare måste den enskildeatt lämnasom
hälsodeklaration och blodprov analyseras för bestämma blod-atten som

och antikroppar också för konstatera det föreligger hin-attgrupp men om
der för blodgivning, infektionssjukdom. Enligt vår skattning hadet.ex.
knappt 8 den befolkningen lämnat blod deprocent senasteav vuxna

månaderna.12 Om uttryckt vilja efter döden låta sinatt väv-en person en
nad eller komma till användning för transplantation eller andraorgan me-
dicinska ändamål de legala förutsättningarna uppfylldaär för sjukvården

använda vävnad eller för medicinska ändamål. Viljeyttringenatt kanorgan
gälla all vävnad kan användas, viss användning eller vissasom avse organ.

sådanEn vilja kan komma till uttryck anmälan till donationsregis-genom
hos Socialstyrelsen, på donationskort eller muntligt till sjukvårdsperso-ter

Ärnal eller anhörig. den avlidnes uppfattning känd har närstående rätt
förbjuda sådant ingrepp. vårI undersökning kundeatt 65ett tänkaprocent

sig deras användes efter döden. Om det gällde avliden anhörig,att organ en
inte hade uttryckt någon åsikt, kunde endast 41 tänka sigprocentsom att

medge transplantation. Något färre, 60 kunde tänka sig derasprocent, att
fick användas för medicinsk forskning efter döden. Andelen osäkraorgan

det gällde23 användningnär för transplantation,procentvar av egna organ
33 det gällde anhörigs ochnär 24 det gälldeprocent närprocentorgan

eller vävnad för medicinsk forskning.egna organ
intressantEtt exempel på direkt observation den screeningverksam-är

het för vissa medfödda ämnesomsättningssjukdomar hos nyfödda. bl.a.
fenylketonuri PKU. Socialstyrelsen har rekommenderat sjukvårdshu-
vudmännen delta i denna verksamhet. Analyserna centralt påatt görs
Huddinge sjukhus där identifierbart blodprov också för framti-ett sparas
den. princip alla föddaI och1965 ingår i centraltettpersoner senare per-
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kanblodprovlänk tillmedsjukhusHuddingepå ettsonregister som an-
registerdettaFörekomstenforskning.medicinskframtidaförvändas av

tillanknytningmedsärskiltfrågeställningarintressantaöppnar upp
fårintegritetsaspektertvååtminstoneDNA/RNA-tekniken. Det är ensom

kunskapmänniskansUndersökninginnebörd.delvis gerarvsmassaavny
infor-samtycke ochFrågorindivider.besläktadegenetisktandra omom

genetiskt be-på dentankesärskilt medkomplicerade, attblir härmation
familjensocialamed densammanfalleralltidintefamiljen i dagsläktade

genetiskvidframkommerinformationdenmycketoch un-enatt somav
kommunicera. Densvårochkänsligmycket attdersökning naturär av

informationsinnehåll ipotentiellavävnadsprovetshandlarfråganandra om
for dia-metoderochkartläggsmänskligadenmedtakt nyaatt arvsmassan

Socialstyrelsenharrekommendationutvecklas. Ignostik re-annanen
dels medallavidaretillspatologavdelningarkommenderat att proverspara

tillhänvisningmedbehandling, delsvård ochpatientenstillhänvisning
behov.forskningenmedicinskaden

debattföremål förvaritobservationdirektmedförfarandenAndra som
undersök-medicinskaanvändningenövervägandenpolitiska äroch av

medmänniskansundersökningarocharbetslivetningar i arvsmassaav
sjuk-liv- ochprivatatecknandevidocharbetslivetDNA/RNA-teknik i av

databe-Övervakning automatiskhjälpanställda medförsäkringar. avav
överväganden.Datalagsutredningensföremål förhandling var

uppgiftslämnandeenskildesDen

enskilde självdenobservationdirekt ärinhämtasuppgifterinteOm genom
vårdnadshavare äruppgiftslämnare. Ennärståendehonomeller personen

uppgiftslämnareanhörig kanminderåriga ochforuppgiftslämnare varaen
tillfälligt ellernedsatt,kommunicerasjälvförmåga ärenskildsdå per-att

uppgiftsläm-ställningnärståendespåinhär inteskallVi sommanent.
dettakunskapfinns ingenhärredovisasundersökningardeI omsomnare.

obduktiontransplantation,förförfarandenmedicinskaförundantagmed
brottsplatsvidvittnenutomstående,Andraforskning.medicinsk t.ex.och

domstol redo-polis elleruppmaningpåskyldighetolycka hareller att av
administra-uppgiftsskyldighetvittnes ärobserverat. Ettvad deforgöra

vittnarden hanälvtill honom mot.förhållandeitivt utan
situa-i olikauppgiftslämnandeenskildesdendiskuterattidigareVi har

uppgiftslämnandeinfonnationsutbytesektornprivataden ärtioner. I en
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naturlig del avtal mellan två Det handlarett antingenparter.av ettom an-
ställningsförhållande eller kundförhållande. Det finns bestämmelserett i
författning lag begränsar enskilds avtalarätt vissaatt uppgif-som attom

lämnas Uppgiftslämnande iter ut. anställningsförhållande kanett också
begränsas kollektivavtal mellan företrädare för arbetsgivare och arbets-av

Ett medlemskap i ekonomisktagare. eller ideell förening kan också utgöra
grunden för uppgiftslämnande från den enskilde till föreningen. De vanli-

förekommande personregistren i dengast privata sektorn kundregister,är
personregister för administration personal och löner medlemsre-samtav
gister. Sådana personregister kräver oftast inte tillstånd enligt datalagen.
Datalagen medger föreningar registrera uppgifter känsligatt naturav om
de grunden för medlemskapet.utgör Arbetsgivare får registrera uppgifter

enskilds sjukdom eller hälsotillstånd det behövs för åtgärdom om om re-
habilitering. Frivillighet grund för uppgiftslämnande enskilda i densom av
privata sektorn sammanfaller med anknytning följeratt anställning,som av
kundförhållande eller medlemskap saknas.

Företag och organisationer har berättigat intresse rekryteraett att nya
medarbetare, kunder eller medlemmar. När företag kontakt med denett tar
enskilde i detta sammanhang finns ingen etablerad anknytning mellan före-

och den enskilde. enskildetaget Den i förhållandeär privatperson till före-
Denna har den riktadtaget. till enskildär föregåttsom attperson av upp-

gifter den enskilde har lämnats någon Till detta åter-om ut av annan.
kommer vi nedan. återkommerVi till de fall dåäven företag ellerett or-
ganisation kontaktar den enskilde för denne skall bidra medatt uppgifter

sig själv i samband med marknads- eller opinionsundersökningar.om Den
enskilde kan naturligtvis själv söka företag eller organisationettupp en

han önskar etablera förbindelse med.att denNär enskildesom nåttsen av
kontaktförsöket står det honom fritt kontakt. Något uppgiftslämnandeatt ta

det inte fråganär förrän den enskilde ansöker medlemskap i före-om om
ning, bli kund till eller anställd i företag.att dåFörst ändamåletett är med
företagets eller organisationens inhämtande uppgifter beslutande ellerav
åtgärdande den enskilde. Det kan finnasgentemot villkor förenade med en
ansökan, kreditupplysning, innebärt.ex. den enskilde lämnarattsom upp-
gifter sina personliga och ekonomiska förhållanden eller informerasom

uppgifter inhämtas honom.att de fallI befintliga uppgifter skyddasom om
sekretess avstår den enskilde sekretessen gäller till förmån förav ho-som

utlämnande patientuppgifter vid tecknande privat pensions-nom av av
eller sjukförsäkring. författningI finns regler vilka uppgifter före-ettom

eller organisation får efterfråga.tag Ett aktuellt lagförslag i departe-en
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arbetsgivareförbjudavillSocialdepartementetfrån attmentspromemoria
frånenskildauppgifterefterfrågafårförsäkringsbolagoch personerom

i demo-finnsDNA/RNA-teknik. Detmedgenomförda ettundersökningar
inträdaelleringå avtalfrivillighetformellsamhälle attkratiskt somen

skall kommaFormelltsammanslutningar. är parternai settmedlem som
hängerMaterielltlikaberättigade.avtalinnehållet i settett enöverens om

medvillkorställamöjligheternaochfrivillighetsådan att resursersamman
tillupphovbl.a.rad faktorerpåverkas getthos or-somparterna av ensom

intresseföre-ioch arbetstagarehyresgästerkonsumenter,ganisering av
skydda denlagstiftning förockså parten.ningar att svagaremen

detoch 1986genomförda 1984undersökningarfrågade iSCB varom
personregis-organisationer hadeochföretagmyndigheter,vissabefogat att

på data.ter

på datapersonregisterharoch företagmyndighetertillInställning att2:Tabell
årår 1986, procent.och1984

SamtligaObefogat VetTveksamtBefogat

100 10037 126 1491 76Försäkringskassan
100210 484Skattemyndigheter
10021044 2166Banker
1003132063 37Försäkringsbolag
100 1001129 41825 26centralbyrån 53 34Statistiska
1003212947 42socialnämndema
1004471633 20Kontokortsföretag
100368på 14715t.ex.Kundregister,

varuhus
100312 778 4Bokklubbar

informationssam-Integritetsskyddet i1987:31SOU1985 ochSCBoch integritet.DataKälla:
årsfrån undersök-1986uppgiftertillgängligaSiffror inom parentes är1987.Stockholmhållet

ning.

försäkringskassan,hospersonregisteransåg 1984andelmycketEn attstor
Över ansåghälftenbefogade.Skattemyndigheterochsjukhus, person-var

centralby-Statistiskaochförsäkringsbolagbanker,befogade hosregister
intefannstillhandahållerföretaghoskundregisterrån. För varorsom

kontokortsföre-hospersonregisterförfannsstödNågotstöd. störresamma
detmänniskorolikamellanskillnaderförelågdetNär vargrupper avtag.

undantagnabefogade,personregisteransåginteäldreofta de att varsom
kundre-ochsocialnämndemahospersonregistertillinställningderasvar

aka-medPersonerpositivarevaruhus ängister hos grupper.yngrevarsom
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demisk utbildning positivare till förekomsten personregister hosvar av
framför allt Statistiska centralbyrån, 72 % jämfört med drygt 50 %, men
också till personregister hos skattemyndighetema, socialnämndema och
kontokortföretag, med lägre utbildning.än I Data- och offentlig-personer
hetskommitténs undersökning 1986, genomfördes SCB, har ande-som av
len positiva markant minskat. Allra minskade stödet för de kundregis-mest

tvåredan år tidigare hade lågt stöd, minskningenter 40 %.översom var
Personregister hos försäkringskassan och socialnämndema behöll i högre
grad stöd hos allmänheten jämfört med två år tidigare. Allmänhetens in-
ställning till dataregistrering under 80-talet återkommer vi till nedan.

delEn debatten och kritiken har åtminstonestor tidigare gälltav an-
Årvändningen 1984 15 % de känt obehagattav personnummer. uppgav

lämnaöver 10 % hade tillatt ochut med vägrat görapersonnummer, att
Ävendet. med denna erfarenhet utgjorde minoritet hadeom personer en

andelen med obehagskänsla fördubblats år liksom1986 andelenpersoner
någon gång lämna sittvägrat vårI undersökning årsom personnummer.

1995 %17 de någon gång lämna sittatt vägrat attuppgav personnummer.
Kritiken Århar också gällt användningen 1984 ansågav personnummer.

40 % de hadenära tyckt det onödigtatt lämna sittatt attvar person-
hade1986 % denna55nära upplevelse. Dessa upplevelser ochnummer,

erfarenheter vanligare hos och medelålders, välutbildade ochvar yngre
med kunskap datorer. Särskilt tydligastor dessa upplevel-personer om var

hos med akademisk utbildning och hos tjänstemän. Blandser personer
tjänstemän lämnavägran dubbelt så vanligatt jäm-var en personnummer
fört med andra 14 % jämfört med % bland8 arbetare och %5grupper,
bland företagare. gälldeDetta också akademiker 18% jämfört med andra
7 och 11%. Skillnaderna kvarstår i vår undersökning från 1995.

fråganAv lämnavägran framgår inte vilkenatt utom personnummer
grund för uppgiftslämnande gällde och inte heller konsekvenserna försom
den enskilde. Frågan gällde både myndighet ellernär företag bad denatten
enskilde skulle detta formulerades explicit i våruppge personnummer, un-
dersökning 1995. Stod den enskilde inför ingå avtal kan resultatet haatt ett
varit avtal inte kom till stånd, eller villkoren föratt avtalets ingåendeatt
ändrades till hans fördel.

Grunden för uppgiftslämnande i den offentliga sektorn kan legaltvara
tvång. Tvång innebär frihetsberövande eller åligganden för densom en-
skilde myndigheterna måste ha stöd i lag.gentemot För enskildas upp-
giftslämnande i administrativt syfte finns lagstadgad uppgiftsskyldighet i
verksamheter för bl.a. folkbokföring, och beskattning. skyldighetDenna
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upprätthållssocialförsäkringenstraffsanktion. Inomupprätthålls med
Lämnandeersättning.förlustsanktionmeduppgiftsskyldighet avavom

ersättning kanutgiveninnebäruppgifterofullständigaellerfelaktiga att
uppgifts-formellfinns ingensjukvårdenochhälso-tillbaka. Inomkrävas

skyldiga doku-myndigheternaenskilde ärden attförskyldighet men
för HIV-infektionProvtagningenskilde.denriktadeinsatser motmentera

Är analysenresultatetoch kanundantagetenda göras anonymt.utgör av
enligt smitt-uppgiftsskyldighetochanonymitettillbortfallerpositivt rätt

förut-socialtjänstensjukvården ochhälso- ochinfaller. Inomskyddslagen
på adekvatbli bemöttförsamarbetarenskildeden ettattsätts attsnarare

det få för-sjukvården kanSärskilt inombehöver.hjälp hanfå denochsätt
full-riktiga ochinte lämnarhanpatientenförkonsekvenserödande om

föruppgiftslämnande skersjukvårdspersonalen. Näruppgifter tillständiga
denändamål viåtgärdandeellerbeslutande sägeradministrativt, att en-ett

förGrunduppgifterna.han lämnarmyndighettill denklientskilde är upp-
uttaladinte finnstvång. detNäradministrativthärgiftslämnande är ett en

folkbokföring,beskattning,enskildeför denuppgiftsskyldighetlegal
vårdavstå från begäraprincip frittistår det honomosv.Smittskydd attatt

kan haenskildakäntallmäntallmänna. Detfrån dethjälp är atteller annan
de i behovfrån socialtjänstenhjälp ärekonomisksöka ävensvårt avatt om

Möjlighe-obehagligt.utpekande ochdethjälp eftersomekonomisk anses
bakgrund och detockså dennaskallHIV-test atttill motten sesanonyma

på infektionende bärmänniskorintresseallmännasi detligger vetatt om
betalatillenskilde kan tvingasdenbestår iSkillnaden atteller inte. att

ellervård behandlingochtill sökainte tvingasallmänhet attiskatt attmen
tvångsvård. där-Omföreskrifter i lagdockfinnsfå sjukpenning. Det om

ekonomiskbehandling,ellervårdenskildeden att ta emotaccepteraremot
uppgifterlämnasig i ärfinnaunderstöd måste hanellerersättning att som

hosuppgifter registreraslämnadeochsanningsenligafullständiga och att
myndighet.handläggande

admi-uppgiftslämnande förerfarenhetnågonmänniskor harAlla av
uppgiftslämnande och registre-skilja mellanhärsyften. Vi kannistrativa

administrativaförekommandevanligtå sidanuppgifter förring enaav
privata sektornmedlemskap i denkundförhållande,anställning,syften som

sek-offentligasocialförsäkring i denochbeskattningfolkbokföring,och
ochkänsligaförekommande,ovanligt utpe-å andra sidanochtorn mer

ekonomiskt stödbehandling,vård ochsyftenadministrativakande som
Erfarenhetolika slag.tvångsåtgärderochsocialtjänstfrån av upp-av

bak-skattavi försöktändamål, harsådanaför vissagiftslämnande som
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grundsvariabler i vår undersökning. Det situationer då enskildaär sökt
hjälp, vård eller erhållit ersättningar för längre tids arbetslöshet och sjuk-
dom. de tillfrågadeAv hade under de månaderna12 11 % varitsenaste in-
lagda på sjukhus, fått% hjälp1 eller omvårdnad socialtjänsten, 14 %av
hade sökt bostadsbidrag, 4 % hade sökt socialbidrag och 16 % hade varit
sjukskrivna sammanhängande period dagar. På fråganänen om mer sex

urvalspersonemas huvudsakliga sysselsättning under de må-6om senaste
naderna 7 % de arbetslösa och 1 % de långtidssjuk-att attuppgav var var
skrivna. de tillfrågade50 % förvärvsarbetade på heltid medan 14 % för-av
värvsarbetade mindre heltid. frågorIngaän ställdes tvångsåtgärderom

enskilda.gentemot
allmännaDet har också behov efterfråga information frånattav en-

skilda för andra syften administrativa.än Det allmänna har forett ansvar
framställa information hur samhälletatt och fungerar, särskiltutom attser

utvärdera de offentliga verksamheterna, framställa den officiella statistiken
och bedriva vetenskaplig forskning. enskildaatt När i anspråktas som
uppgiftslämnare för sådana ändamål finns inget administrativt intresse
riktat honom från myndighetens sida. Uppgiñslämnandetmot frivilligt.är

sådanEn inbjudan kan riktas den enskilde förmot all-representantsom
mänheten eller på grundval befintlig eller avslutad klient-relationav en
med myndighet. Oavsett vilken kategori den enskilde tillhör relatio-ären

till den myndighet efterfrågar uppgifter for sådana icke-administ-nen som
rativa ändamål alltid aktuellt administrativt eller åtgärdandeutan intresse.
Undantag klinisk forskning där patientenär erbjuds medverka iatt stu-en

Ävendie där aktiv behandling erbjuds. syftet fortfarande är att ut-om
veckla metoder eller söka kunskap inom medicinen, finns ocksånya ny ett
åtgärdande syfte riktat patienten. Avhängigt vilken relationmot under-
sökningsdeltagaren har eller har haft till den genomför undersök-som
ningen eller undersökningens syfte medverkan formelltär frivilligt.sett
Sedan kan de materiella grundvalen för medverkan variera. Eftersom
denna relation med myndigheten administrativt intresseär benämnerutan
vi den enskilde medborgare i detta sammanhang. Grunden för upp-
giftslämnande formell frivillighet.är

vår undersökningI frågade vi urvalspersonema de hade erfarenhetom
uppgiftslänmande för planering, utvärdering, statistik och forskning. Viav

farm det inte meningsfullt försöka skatta sådant uppgiftslämnandeatt i den
privata och den offentliga sektorn för sig. Grunden för sådant uppgifts-var
lämnande frivillighet i båda fallen.är 75 % de någon gång blivitattuppgav
tillfrågade medverka i sådana undersökningar. På fråganatt dettanär se-
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inträffat åtminstone gång underdet hade%hade hänt 41 attnast enuppgav
tillfrågade hade % deltagit vid dettamånaderna. de 90Avde 12senaste

frånefterfrågan på uppgifter enskildaVår undersökning visartillfälle. att
både utbredd och frekvent. Beredvillighe-statistiska undersökningarför är
så våra undersökningsdeltagaredock inte högmedverka ärattten som

valt deltaga i vårbefaras de intenämligenkanDet att att un-somuppger.
i andra undersökningar. SCB:sockså deltaga Ihardersökning vägrat att

gångår hade någon blivitintegritet %undersökning Data och 1984 57
undersökning. Efterfrågan på uppgifterstatistiskdeltaga iombedda att en

ha ökat under perioden mellanprivatpersoner/medborgare kanfrån sägas
båda mättillfállena.de

intrång privatlivet.olika iundersökte det upplevda besväret DettaVi av
berättigande sådana åtgärder harnågot huruttryckligenintesäger stortom

i sådana åtgär-på det berättigadekanallmänhetensi Däremotögon. synen
Vi återkommer till det nedan.upplevda besväret.påverka detder
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påTabell 3: Syn privatlivet. Allmänhetens intrångupplevelser olika i privat-av
livet, procent.

Hur Du Inte alls Inte Ganska Mycketsär- Kan inte Samtligareagerar
besvär- skilt be- besvär- besvär- säga
ande ande andesväran-

de

någonOm myndig- 32 36 17 8 5 100
het ber dig med-
verka i statistisk
undersökning om
hushållens privat-
ekonomi

Om Du blir uppringd 4 13 29 51 2 100
företagettav

vill säljasom va-
ror

För reklam med Ditt 12 30 28 29 1 100
på i brev-namn

lådan
Om ett marknads- 22 40 22 11 4 100

undersökningsin-
stitut ber dig
medverka i un-
dersökning om
hushållens in-
köpsvanor

Om uppgifter 30 35att 14 11 10 100om
fått vård påDu

sjukhus används
för medicinsk
forskning

Om uppgifter Din 19 30 20 26 6 100om
inkomst för-och
mögenhet an-
vänds för fram-
ställning offi-av
ciell statistik

Om myndigheter 37 26 12 18 6 100
sammanställer

frånuppgifter
olika register för

kontrolleraatt om
Du försöker

förmå-skaffa Dig
Du intener som

har tillrätt

frågornaIngen handlar den enskilde lämnar uppgifter sigattav om om
själv för administrativa ändamål. berörDäremot frågorna uppgiftslämnan-
de För planerande, utvärderande och forskningsändamål, både i privat och
offentlig regi. Flera frågor berör upplevelsen besvär i samband med attav
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enskildehonom.uppgifter Densjälv lämnatenskildedenandra utän om
Sådanapå fritiden. kon-hemutomstående i sittuppvaktningförutsätts av

undersöknings-och privataoffentligaför bådetaktförsök är gemensamma
förden enskilde i hemmetkontaktarockså för företag attinstitut sommen

uppgifter den enskildeföregåttsharkunder 0.dyl. Det attvärva omavnya
utlämnandevanligastsådana,förfogarnågon äröverlämnats ut somav

kontak-mellan dessabesvärUpplevelsenSPAR-registret.från typer avav
omkring %undersökning. Medan 30våriåt markantskiljer sig upp-ter

både ochmedverkan i privataförfråganbesväradesiglever omav en
direkt-adresseradbesväradesig %känner 60undersökningaroffentliga av

ochförsöker säljaföretag80 %så mycketreklam och varorsomavsom
mycketså drygt 50 %mycketfallettelefon. detItjänster är somsenareper

besvärade.
sekretesskyddadeochuppgifterkänsligautlämnandegällerdetNär av

för forsk-ändamål ochkontrollerandeadministrativabådeuppgifter för
besväradesigde känneromkring %30statistik attning och att avuppger

för medicinskbehandling lämnasvård ellerfåttdeuppgifter utattom
kontrollerauppgifter försambearbetarmyndigheteroch attforskning att

till.förmåner de inte har Däremotskaffa sig rättförsökerenskildaom
från skattemyndigheternauppgifterbesvärade%sig 46upplever att an-av

da-Utgångspunkten istatistiken.officiellaframställning denförvänds av
intrångenskildautomståendefrånkontakt utgöralltalagen gentemotär att

otillbörliga.tillbörliga och Närintrång kanSådanaprivatliv.derasi vara
hän-bl.a.datainspektionenförebyggas harintrång skallotillbörliga att ta

får enskildavissa fallregistreras.skall Ihos deinställningentill somsyn
motiveradesådana kanprivatliv eftersomi derasintrångfinna sig i avvara

be-upplevs användningvår undersökningsamhällsintressen. Istarka av
utsträckningi visssammanhang ochkommersiellauppgifter ifintliga

officiella statistikendenframställningfjärdedel för mestdrygt somaven
i bli kontak-Enskilda finner sigprivatlivet.besvärande det gäller attnär

myndigheterundersökningar ochstatistiskaför medverkan itade att sam-
detbidragsfusk. För än-för kommapersonuppgifterbearbetar att senare

besvärade.mycketdamålet 20 %är nästan
svarsalternativ.med andrafrågaliknandeställde 1984SCB menen

serbesvärandenågotalls", ärmig intestörsvarsalternativen samtvar
statistiskmedverkan iPå fråganprivatlivet".intrång idet ett un-omsom
något besvä-blev störda, 25 %de inte alls69 %dersökning att varuppgav

intrång i privatli-sådan förfråganupplevdeendast %rade och 5 ettsomen
Även deuppvisardirekt jämförbaraintesvarsalternativen är envet. om
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likartad fördelning, dvs. "stör mig inte alls jämförs med inte alls be-om
svärande och mycket besvärande jämförs med intrång iatt privatlivet.

förelågDäremot skillnad jämfört med privat marknadsundersökning,en
den i SCB:s undersökning handla vilket tvättmedeluppgavs om man an-
vände, 27 % upplevde sådan förfrågan medverkan intrång ietten om som
privatlivet. kan dock frågansHär formulering ha bidragit till den höga an-
delen Pånegativa. frågan hur de reagerade inför bli uppringda före-att av

ville sälja svarade såg40 % detag det intrång i pri-attsom ettvaror som
vatlivet, 14 % det inte störde dem alls. Direktadresseradatt reklamsa an-
såg 30 % intrång i privatlivet medan 25 % de inteett blev stördaattvara sa

detta. Jämfört vårmed undersökning har människor blivit uttalatav mer
negativa det gäller företag bedrivernär telefonförsäljning och någotsom
mindre positiva det gäller direktreklam.när

Upplevelsen påfrestningar på privatlivet kan inte bara ställas i rela-av
tion till ändamålet och med åligganden och förpliktelser förnyttan den en-
skilde, det kan också ha med skyddet förgöra privatlivet elleratt den per-
sonliga integriteten personuppgifter behandlas.när undersökningarI från
1970 och fram till har1984 Statistiska centralbyrån konstaterat männi-att
skor har dålig Årkännedom innebörden sekretesslagen. 1984 troddeom av
endast mindre del uppgifterna fick lämnas fritt 7 %,att tydli-uten men

enskilda överskattade sekretesskyddet,gast att 46 % trodde sekre-var att
Årabsolut. trodde1970tessen 70 % uppgifternanästan bara fickattvar

användas SCB i statistikproduktionen. Vid tillfälle befaradeav samma
35 % det fanns risk för lämnade uppgifter kundeatt komma tillatt obe-ut
höriga. ökande delEn allmänheten emellertid uppgiftertror attav som man
lämnat till SCB kan komma Åranvändas påatt ogillar.sättett som man
1976 andelen 9 % och år 1986 då frågan sist ställdes hade den ökat tillvar
32 %. Om allmänhetens kännedom sekretesskydd påut sättom ser samma

det gäller andra myndigheternär svårt Dock kanär säga. väl miss-att man
tänka allmänhetens föreställningar sekretess inteatt medger attom upp-
gifter dyker i helt andra sammanhang. dettaFör talar redovisadeupp ovan
överskattning sekretesskyddet, den debatt registreringen sekre-av som av
tesskyddade uppgifter för bl.a. forskning och statistik har upphov tillgett

reglerna, med bl.a. prövning skada ellersamt att för den uppgifter-om men
handlar svårbegripliga. SCB genomfördeär allmän skattningna om, en av

skyddet för privatlivet i undersökningarna 1976 och 1984. Vid det första
undersökningstillfället upplevde privatlivet31 % mindre skyddatatt änvar
för fem år sedan, vid det andra tillfället hade andelen stigit till %.40
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be-kommunikativa aspekternavid deuppehållitVi har länge avoss
tonvikt vidinledningsvislade dockVipersonuppgifter.handlingen storav

med automatiskkommermöjligheternatekniskt-administrativade som
effektivitet i be-uppnåförkan användas störredatabehandling. De att

ändamål för vilka behand-devilkapersonuppgifter. Menhandlingen ärav
registreringinställning tillinte allmänhetenslingen Hängergörs. av per-

uppnås.de resultat Detvärderingenmedsonuppgifter somavsamman
sambearbet-restriktivitetopinion för ökadstarkinte bara motfinns en

kontrollockså stark för ökadopinionenpersonregister, ärningar enav
Allmänhetendess bieffekter.samhällsutvecklingen och utövar ettöver

risker förfram kunskapmyndigheteransvarigapåtryckstarkt att ta om
Ökadstöd for forskningen.ökathälsa,välfärd ochmänniskors t.ex. genom

service for företa-bättreockså enskilda till godokommereffektivitet som
undersökning in-1984klienter. SCB:smyndigheternas Ikunder ochgens

fördataregister det lättarepåståendetmedhelt görstämde %44 att myn-
ytterligare 34% in-åt allmänheten,effektiv servicedigheter att ge en

påståendet detandel instämde iLikapåståendet.delvis istämde attstor
enskilda nöd-effektiv kontrollgjordekomplicerade bidragssystemet aven

sådan inställning återfanns ibidragsfusket. Enkommaförvändig att
företagarka-och i arbetar- ochlågutbildade,hos äldre,utsträckningstörre

allmänbättre service hadebidrog tilldatorerPåståendettegorin. att en
bland olikakonstaterasskillnader kundemärkbaraingauppslutning,

grupper.
i moderntvärderades nödvändighetenpåstående att ettI annatett sam-

levnadsförhållanden, 31% in-människornasstatistikha brahälle om
påståendet. Bland dedelvis iinstämdeytterligare 27 %helt ochstämde

undersökningnågot positiv. SCB:sinställning Idennaäldsta ännu mervar
Överområden värderas.statistik på olikaangelägenhetenskulle1986 av

hälsotillståndet, sysselsätt-med statistikdet viktigtansåg50 % att omvar
prisutvecklingenSveriges ekonomi,arbetsmiljön,arbetslöshet,ochning

fritidsin-ansågs statistikviktigsamhällsplanering. Mindreoch för om
alkoholkonsumtion intogStatistikpartisympatieroch entressen omvara.

betydelsefullmycketansåg statistikMedan %mellanställning. 47 att var
mycketansåg denendast %samhällsplanering 17underlag för att varsom

och utveck-samhället fungerarhurinformationdelviktig för omegen som
första frågandentill sin karaktär.olika IintressantaFrågornalas. är men
behov, i densamhälleligtställning tillden enskilde etttaattuppmanas

andelenäldreBland vär-personligt behov.tillandra ett sompersoner var
denmycket viktigt högre. Istatistikbehovetpersonligaderade det somav
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första frågan fördelat likartatsvarsmönstret mellan olikasättettvar
resultat tyder påDessa statistisk information bedöms viktigattgrupper.

underlag myndigheterna planera samhällelig serviceett ochattsom att
det angeläget med initiativ på eller åtminstone bevakningman anser av

områden arbetsmiljö och befolkningens hälsa. Områden tillhörsom som
enskildas privatsfär behöver inte i utsträckning belysas med statis-samma
tisk information. förEndast mindre del, särskilt äldre, statistisk infor-ären
mation förviktig älv skaffa sig kunskap samhällsutvecklingen.att om

Vi ställde liknande fråga i vår undersökning 1995, i den instämdeen
helt i påståendet38 % bra statistik måste finnas för allmänhetenatt att

skall kunna bilda sig saklig uppfattning samhällsutvecklingen. Allaen om
dessa påståenden dock lätta allmänt instämmaär På det på-att sätt som
ståendena konstruerade kommer de inteär i konflikt med andra intressen.
SCB gjorde dock försök bygga in intressekonflikt i frågaett att en en om
angelägenheten statistik på olika samhällsområden bakgrundmotav av

Ävenden uppoffring det innebär för enskilda lämna uppgifter. häratt an-
sågs statistik hälsotillståndet, arbetsmiljön, sysselsättning och arbets-om
löshet ungdomens yrkes- och utbildningsplaner mycket viktiga.samt vara

fritidsbetonadeMer områden och opinionen i vissa samhällsfrågor ansågs
Ärmindre viktiga. detta helt enkelt uttryck för allmänheten mycketett att

väl förstår kopplingen mellan uppgiftslämnande och möjligheten fram-att
ställa statistik på olika områden och bestämt avvisar medverkan iatt man
statistiska undersökningar sakområden antingen värderarom som man som
oviktiga eller i prioritering kan avstå ifrån till förmån för sittsom man en
privatliv

finns ytterligareDet studera allmänhetens beredvillighetsättett att att
medverka uppgiftslämnare i statistiska undersökningar. Eftersomsom
medverkan frivillig kan vi helt enkelt studeraär hur andel de till-stor av
frågade vid olika tillfällen har kanMan tänka sig flerasvarat.som an-

beroende på vad vill studera.greppssätt finns olikaDet typerman av un-
dersökningar med avseende på hur enskilda lämnar uppgifter. Det kan ske
skriftligt med hjälp enkät, eller intervju. Intervjun kanav en genom en ge-
nomföras hembesök eller telefon. någonDe gång blivitettsom per som
tillfrågade medverka i statistisk undersökning 76 % blev våriatt en un-
dersökning uppmanade redovisa förhållandena vid den under-att senaste
sökningen. vanligaste förDet uppgiftslämnandesättet telefonintervjuvar
.47 %, därefter kom postenkäten 32 % och besöksintervju 10 %. Vil-
ken uppgiftslämnande innebär intrång i privatlivet kantyp mestav som
inte bedömas. skulleMan kunna tänka sig högre grad personligatt av
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ocksåkanintrånget.upplevs Detföremål för, destoblir störrekontakt man
uppgiftslämnandetopersonligtoch ärmindre anonymttvärtom attvara

någonuppgifter tilllämnainförkänner utom-tillitstarkaredesto attman
under-känslighet. SCB:suppgiftemasocksådetSedan berorstående.

grad sek-medsammanhängerväldebekräftarfrån 1975 rättsökning att av
framträddeområdenKänsligaverksamhet.offentligiretesskydd varsom

myndigheterna.medkontakterstigmatiserandeochideologiekonomi,
syfte.undersökningenssamband medharkaraktärFrågomas näraett

sakområden.olikapå statistikallmänhetenvisat hurVi har omserovan
uppgif-efterfrågarsyfte liggerundersökningens näraFrågan vem somom

kanÄr offentligprivat eller Detinstitutionenundersökandedenterna.
blir till-undersökningenresultatetför hurbetydelseavgörande avavvara

Är samhällsveten-medicinsk ellerdettillkommaoch kangängligt nytta.
viljapåverka allmänhetenskanfaktorer attforskning Dessaskaplig antas

slag villdettajämförelsertillfälle. Vidbestämtvidmedverka ett manav
med-Viljanstuderar.denallakonstanthålla attdock parametrar utom man

viktigtjämförelser detsådanatid. Vidockså är attförändrasverka över
undersökningstillfällen.vid fleraundersökningarlikartadejämföra

undersök-olikalång tid.sedan DeundersökningarantalSCB gör ett
tid. An-förhållandevis konstanthar varit överuppläggningningamas

telefonintervjudatainsamlingsmetoder varierar ävenvändningen omav
respektivevägrarbortfallet i deutvecklingenvisarFigur 3dominerar. av

tele-AKUArbetskraftundersökningentid. ärundersökningarna över en
Telefonintervjunl960-talet.sedan börjangenomförtsfonintervju avsom

levnadsförhållan-Undersökningengenomföra.minutercirka 10 atttar om
Intervjunbesöksintervju.och överstartade 1974 tarden ULF är enen

in-frågor. Uppgifterkänsligamängdoch berörgenomföratimme att en
och registretförmögenhetsregisterochinkomst-också från SCB:shämtas

från skatte-inhämtasdessa registerUppgifterna tillkontrolluppgifter.över
och startadetelefonintervjuinköpsplanerHushållensmyndighetema. är en

genomföra, bero-och minuter35mellan 15Telefonintervjun att1973. tar
Partisympatiundersök-måste ställas.följdfrågormångapå hurende som

gårtelefonintervjuocksåstartade Det1972.ningen PSU är somen
Inkomstfördelningsundersökningen HINKgenomföra.snabbt genom-att

telefon-registerundersökning ochkombineradförs sedan 1973. Den är en
från myndighe-uppgifterinhämtandepåliggerTyngdpunktenintervju. av

frånskillnadröstberättigade tillingår endastpersonregister. PSUIternas
folkbokförda.populationensig tillvänderundersökningarnade andra som
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Utvecklingen Vägrarbortfallet låter sig analyserasöver mängdöver en
faktorer. faktornDen enda konstanthålls SCB genomförär under-attsom
sökningen, därför låter sig jämförelser olika undersökande institutionerav
inte Det emellertid fördelgöras. är synvinkel, SCB haratten ur en annan
likartade rutiner för minimera medverka. Samtligavägranatt under-att
sökningar har liknande och ingår i den Officiella statistiken,status varför
detta ändamål inte kan jämföras med något Andelen lägstvägrareannat. är
i kortAKU. Det telefonintervjuär område vi konstate-etten om som ovan

har stöd bland allmänheten. andraI telefonintervjuerrat ett stort är vägrar-
bortfallet högre. ochHIP PSU berör områden inte ansågs likasom vara
viktiga och dessutom berör känsliga uppgifter partisympati ochsom som
ekonomi. ocksåHINK telefonintervju.är tillFram 1983numera en genom-
fördes den dock enkätundersökning. integritetssynpunktUr ärsom en
problemet med denna undersökning uppgifterna huvudsakligen inhäm-att

från befintliga personregister. Om detta anledningen tilltas SCBattvar
enkätundersökningen till förmån förövergav telefonintervju kan jag inte

bedöma. sammanfallerDet dock med sambearbetningar detta slagatt av
började debatteras. Vägrarbortfallet i undersökningen kraftigt mellansteg
1982 och 1983. sambearbetningama harTrots undersökningen inte högre
vägrarbortfall ochHIP PSU. har denULF andelenän största Detvägrare.

också denär omfattande undersökningen dem vi jämför.mest I ULFav nu
inhämtas personuppgifter till del, i likhet med HINK, också från befint-en
liga personregister. Vi kan konstatera andelen varierarvägrare iatt mest
denna undersökning. Någon postenkätundersökning finns inte med ityvärr
jämförelsen. Resultatet jämförelsen tycks tyda på gradenattav av person-
lig kontakt inverkar menligt på beredvilligheten medverka. Det kanatt
dock bero på uppgiftslämnandet mycketatt omfattningär istörre ULFav

i de andra undersökningarna.än Det skall bortfallet i enkätun-nämnas att
dersökningar brukar ligga på högre nivå, mellan och20 %. Frågeom-30en
råde tycks också spela roll för viljan medverka. kan förklaraDetatten att

harAKU mycket lägre bortfall PSU ochett likheternaän HIP i övrigt.trots
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urvalsundersökningar 1963-1993iAndel vägrareFigur 3:

201

19911993198519871989198119831975197719791971197319671969196319651961
Ar
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framgår intetidminskatundersökningar har överdeltaga iviljanAtt att
långsamskettdet hariendast AKUfiguren. Detomedelbart är ensomav

har dockfråni 1982. Därgäller ULFandelen Det ävenökning vägrare.av
detsvårt konstateradetkraftigt vilketfluktuerat gör attandelen vägrare om

och PSUHIPSvarsfrekvensen 1986. IlågSärskilttrend.föreligger varen
tillbaka tillsedan fallapå 70-talet föri mittenandelengick attvägrare upp

minskat påoch medbortfallet tillnivå. harI HIPkonstanttämligen se-en
och 1986.snabbare 1971, 1975andelenökadeår. AKU vägrareInare

data och in-på debattenmed kulmenvälsammanfallerår rättDessa om
bostadsräkningenochfolk-debatteradesoch1970 1971Sverige.tegritet i

integritet.personregistrering ochdebattförstaSverigeslivligt. Det omvar
inledningsvis fickberördejagoch faktorerdennaresultatSom ett somav

konflikterde förstabörjade gälla 1974. EndatalagSverige somavsomen
med ochhade SCBDatainspektionentillsynsmyndighetenden varnya

överklagadeSCBdebatt utlöstesforskningen.för Dennaföreträdare attav
tillståndmedsambandföreskrifter iangåendeDatainspektionens beslut att

konfliktlevnadsförhållanden. Dennapersonregistretförlämnades upp-
inled-förbortfallet ULFhögamassmedia. Detockså imärksammades

undersökningenförFörtroendethändelse.till dennakan relaterasningsvis
vände.då utvecklingen1982/83sedan fram tillökade

andelenuppgångkraftigmedsammanfallervändpunktDenna aven
bortfallet viduppgångingenskerdäremotAKUi I-IINK. Förvägrare av

offentligheten.isamkömingardebatteradesOmkring 1983tidpunkt.denna
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SCB hade publicerat förslag folk- och bostadsräkningett helt base-om en
rad på användningen befintliga registeruppgifter FOBALT. Förav att
klara detta hävdade SCB dessutom det behövdes fyra centralaatt nya per-
sonregister för statistiska ändamål. SCB ville också folkbokföringenatt
skulle ändras så enskilda boende i flerfamiljshus skulleatt folkbokföras på
lägenhet i stället för fastighet. Det skulle innebära fickatt rätt-man en mer
visande bild hushållens sammansättning medän hjälp befint-av annars av
liga registeruppgifter. Två de föreslagna registren inrättades så små-av
ningom, utbildningsregistret och sysselsättningsregistret. Eftersom både
ULF och HINK använder registeruppgifter ligger det till handsnära att

uppgången vägrarbortfallet hadeanta att med frågorgöraattav att om
samkömingar uppmärksammades. Särskilt bortfallet i andra under-som
sökningar inte ökar.

Nästa kraftiga ökning sammanfaller med debatten forskningspro-om
jektet Metropolit vid Stockholms universitet. Forskarna i projektet hade
samlat in uppgifter årskull stockholmare födda 1953, dels frånom en
myndigheter, dels från individerna själva. Syftet studera hurattvar upp-
växtmiljön påverkade deras möjligheter i livet. En mängd synnerli-senare

känsliga uppgifter hade registrerats sedan 53-omas barndom. Uppgif-gen
avvikande beteende upprörde många.ter En mycket upprörd debattom om

förutsättningarna för forskning och statistik, de registreradessamt person-
liga integritet fördes. fickDetta till följd andelen ökade iatt vägrare samt-
liga undersökningar. En ökning bortfallet kan också år Då1990.noterasav
debatterades återigen folk- och bostadsräkningen. Vid denna räkning var
det antalett uppgiftsskyldighetstort trots vägrade lämnapersoner som att
uppgifter, särskilt i Stockholmsregionen. Svarsandelen för Stockholm var
84 före% första påminnelse. Vid 1975 och års1980 räkning hade den varit

%.538omkring 94
Vi har kunnat påvisa samband mellan offentligett uppmärksamhet och

debatt personregistrering och integritet och allmänhetens beredvillighetom
medverka i urvalsundersökningaratt ingår i den officiella statistiken.som

SCB har varit inblandad i samtliga debatter myndighetenäven inte all-om
tid varit huvudaktör. Att döma bortfallsutvecklingen i AKU och i ULFav
från början 80-talet har offentlig uppmärksamhet behandlingenav om av
personuppgifter i den officiella statistiken resulterat i minskad vilja hosen

538 SOU 1993:41 Folk- och bostadsräkningen år 1990 och framtiden.i Stockholm
1993, 66-67. Svarsandelen för hela riket 91 % före första påminnelse. Denvar
slutliga svarsandelen för riket 97 %.var
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sina personliga förhållanden.bidra med uppgifterallmänheten att om
och förtroendet har sakta återhäm-har varit övergåendeminskningDenna

nivåer gällde innan. slutsatsaldrig riktigt till de DennaDocktats. som
i beredvilligheten medverka i de andradelvis variationerstöds bara attav

undersökningarna.

Andel anträffadei urvalsundersökninga1963-1993Figur4:
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undersökningar med frivilligt uppgiftsläm-svårighet bedrivaEn attannan
enskilda svåra anträffa, figur resultatnande Detär ärär att ettatt se av

arbetstidema oregelbundna, alltändrade levnadsvanor där är attmer en
många skaffarfritiden tillbringas i hemmet och sig hem-mindre del attav

skall bakgrunden majoritetligt telefonnummer. Detta mot attses en av ur-
genomförs med telefonintervjuer. strategivalsundersökningama En annan

närståendeindirekta intervjuer, fråga någon till urvals-s.k. dvs.göra attatt
påpersonliga förhållanden, minskade kraftigt i mittendennesompersonen

åter kraftigt. i70-talet. Andelen anträffade har sedan 1985 ökat Det är
vägrarbortfallet, itelefonintervjuer lika problem AKUSCB:s ett stort som

till och med problem.ett större
indikator på allmänhetens förtroende för användningenEn avannan

datalagen. Enskildpersonuppgifter möjligheterna till insyn §10är genom
gång året få han förekommer i personregisterhar rätt ettatt veta omen om

finns vår undersökningoch vilka uppgifter honom. Isom om uppgav
befolkningen de någon gång begärt registerutdrag. För1 l ettprocent attav

årlåg den begäran tillbaka i tiden.de flesta 65 % 5 Dettaänsenaste mer
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tyder på intresset för registerutdrag avtagit de åren. har låtitJagatt senaste
sammanställa uppgifter antalet förfrågningar registerutdrag hosom om
myndigheter med för framställningen den officiella statistiken,ansvar av
nämligen Statistiska centralbyrån, Socialstyrelsen och Riksförsäkringsver-

1974.539ket. Uppgifter föreligger från sedan tillkomstenSCB datalagenav
1985540Socialstyrelsen finns uppgifter tillgängliga frånHos och hos Riks-

1989541,försäkringsverket från figur Dessa myndigheter5-7. harse per-
princip hela densonregister i svenska befolkningen. förIntressetöver re-

gisterutdrag varierar mellan myndigheterna, år 1990 ärendevolymenvar
hos hos RiksförsäkringsverketSCB 30 000, och hos25 000 Socialstyrel-

ocksåmindre har varierat kraftigt5 000. Intresset tid. Gemen-än översen
för de intresset efter år markant1990 har avtagit. för-är Dennasamt tre att

ändring inträffade tidigt hos Socialstyrelsen, redan efter 1986.

centralbyrån,Figur 5: Statistiska registerutdrag enligt 10 §
datalagen 1974-1993,antal.
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539 Örebro.uppgift KerstinMuntlig Landgren 1994-03-07, SCB,av
540 Muntlig uppgift Veijo Andersson Socialstyrelsen,1994. Stockholm.
541 Muntlig uppgift Britt-Marie Sélen Riksförsäkringsverket,1994-03-17. ADB-av

avdelningen, Sundsvall.
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Socialstyrelsen, registerutdrag enligt 10 § datalagenFigur 6:
1985-1993,antal

40000

35000

30000

25000

20000

15000

10000

5000

1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992
Ar

Figur Riksförsäkringsverket, registerutdrag enligt 10 §7:
datalagen 1989-1993, antal

40000

35000

30000
25000

20000

15000

10000.
5000

O "- —w——a~A—1974 1976 1975 1980 1932 1984 1986 1988 1990 1992
År

bara hos följa intresset for registerutdrag frånSCB vi kan 1974.Det är som
gällde datalagen hela året. SCB finns fyra perioder medFörst 1975 Hos

kulminerar ochhögt intresse för registerutdrag. 1975, 1980, 1987 1990.De
perioder för registerutdrag har olika utsträckning ihögt intresseDessa av

året därpå. vid periodtiden. första periodenDen 1975 Intresset nästaavtar
kan omfatta föregående ochomkring blev inte lika1980 sägasstort men

Åråter framnästfölj ande år. Från ökar intresset och till 1988.1983 varar
uppgång då högsta ärendevolyminträffade tillfällig SCB:s1987 notera-en

förfrågningar.des med under perioden ökat40 000 Den senastestrax av
medomfattade endast år Min hypotes intresset varierarintresse 1990. att
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uppmärksamhet för data- och integritetsfrågor får stöd. Tidpunkter med
ökat intresse för registerutdrag sammanfaller med tidpunktema för en
minskad beredvillighet lämna uppgifter. Därtill kommer några Detatt nya.
kan varje år folk-med och bostadsräkning sammanfaller mednoteras att en

intresse för registerutdrag. Vid dessa tidpunkter har åtminstoneett stort
sedan förekommit debatter ifrågasattFOB 85 har folk- och bostads-som
räkningen. har också påSCB blanketten för uppgiftslämnande upplyst de
uppgiftsskyldiga deras begära registerutdrag. Därtillrätt kommerattom
uppgången år Enligt1987. muntlig uppgift från SCB sammanhänger den
med inrättandet utbildningsregistret också upphov till överkla-av som gav
gande hos regeringen. Datainspektionen hade meddelat föreskrift attom
l/3 årde registrerade varje skulle få registerutdrag de självaett utan attav
begärt det. SCB överklagade beslutet hos regeringen.

Användning uppgifter enskilda hos myndigheterav om

företagoch

Frågan utlämnande uppgifter från Statens och adressregisterom av person-
innehållerSPAR, vilket uppgifter från folkbokföring och taxering, har

förekommit i SCB:s undersökningar vid tillfällen 1976, och1984 1976tre
och upprepades med några mindre justeringar våri undersökningäven
1995. Genom dessa undersökningar kan vi följa utveckling tid föröveren

minskat förstöd utlämnande uppgifter från myndighet till andraett av en
myndigheter företag.och uppgifter det fråganDe här för sigär ärom var
offentliga hos de myndigheter samlat in dem. Genom det statligasom
adress- och personregistret får de användas för uppdatering adresser,av
direktreklam och urvalsdragning dem efterfrågar uppgifterna. Denav som
enskilde kan begära uppgifter honom direktreklam.spärrasatt motom
Skall uppgifterna ingå i personregister krävs tillstånd från Datainspek-ett
tionen den registeransvarige saknar anknytning följer medlem-om som av
skap, anställning eller kundförhållande. registeransvarigeDen måste i så-
dana fall åberopakunna särskilda skäl för få registreraatt utanpersoner
sådan anknytning. får minstDet stöd hos allmänheten i dessa under-som
sökningar uppgifter förs till företag för kommersiell användningär överatt
riktad privatpersoner. mycket liten andelEn sig kunnasägermot acceptera

Fråndetta. företagets sida handlar det kunder eller med-värvaattom nya
Ävenlemmar. utlämnande uppgifter till andra privata och offentligaav
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registrerade haranknytning till den stöd hos all-verksamheter svagtutan
Överföring folkbokföringsuppgifter till forskningsinstitution,mänheten. av
centralbyrån och Socialstyrelsen omkringStatistiska 25 %.accepteras av

urvalsdragningar för genomförandeskall användas till bl.a.Uppgifterna av
Verksamheter den enskilde har anknytningstatistiska undersökningar. som

erhållerklient eller kund stöd för inhämtandetill i egenskap störstav av
överföringar uppgifter till bank där denuppgifter från SPAR, dvs. av en-

socialtjänsten.kund och tillskilde är

frånöverföringAllmänhetens inställning till uppgifterTabell statens4: av
adress- och personregister 1995, procent.

Ja Kanske Nej Vet Samtliga

Bank har konto 36 17 41 5 100där du
30 20 40 8 100Socialtjänsten

Kreditupplysningsföre- 28 17 48 5 100
tag

centralbyrån 42Statistiska 26 22 8 100
26 22 41 10 100Forskningsinstitution

Socialstyrelsen 25 22 42 10 100
där 3 5 88 3 100Försäkringsbolag

Du kundär
1 91Reklamföretag 2 3 100

fråga uppmärksammats mycket vilket inflytande enskilda skallEn ärsom
användningen uppgifter för andra ändamål de insamlats för.ha änöver av

Utifrånviktig dimension begreppet personlig integritet. prin-Det är en av
sådancipen informerat samtycke skall den enskilde använd-avgöraom

också hävdats den enskilde inte själv kan få bestämmaning. harDet att
till användning. finnsfullt hur uppgifter honom kommer situa-Detut om
måstetioner där den enskildes integritetsintresse få stå tillbaka till förmån

för viktiga samhällsintressen. blir då uppgift för politiska besluts-Det en
fattare sådan avvägning och i varje sådant fall pågöraatt en noga ange
vilket uppgifterna får användas. Vi ställde flera frågor berördesätt som

fråga kort beskrivning hur uppgifter enskildadetta. I en gavs en av som
användsockså förlämnat administrativa sammanhang framställningi av

Frågan vilket inflytandeofficiell statistik och i viss forskning. gällde en-
skilda skulle sådan användning. hälften, % svaradeha Mer 59änöver att

uppgifter får tillden enskilde måste själv bestämma honom kommaom om
användning forskning och statistik. tredjedel kundeför En acceptera att

sådan användning ochenskilda skulle ha möjlighet förhindra endastatt
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svarade enskilda inte skulle ha möjlighet4 % själva detta.att avgöraatt
frågan.% kunde inte ställning i6 ta

alltsåfinns starkt stöd bland allmänheten förDet enskilda skallett att
inflytandeha avgörande användningen. Ytterligare fråga ställ-överett en

detaljerat förutsättningarnades för redan befintligaattmer angavsom
uppgifter kan få komma till för forskning. gälldeDet uppgifter hosnytta
försäkringskassan, % instämde helt i påståendet58 uppgifter inte fickatt
användas för forskning urvalspersonens medgivande, ytterligare 19 %utan

påståendet.instämde delvis i påståendeEtt gällde myndighetermotsatt att
informerainte behöver uppgifter skall användas för statistik ochom

forskning. osäkerheten kundeHär 14 % inte ställning till påstå-stor, tavar
endet, majoriteten, 63 %, helt eller delvis avstånd från påståendet,tog

instämde helt eller delvis.22 %
de krav på insatser kan ställas påAv den enskilde i egenskapsom av

privatperson eller medborgare konstaterade vi tidigare allmänheten haratt
svårt överföringar uppgifter de någotlämnat iatt acceptera annatav som
sammanhang för kommersiell Sådananvändning. överföring har ägt rum
innan enskildeden blir kontaktad direktreklam eller telefon.genom per
Allmänheten upplever i mycket utsträckning sådana kontaktförsökstor att

besvärande. På liknande kontaktas enskilda för medverkan i statis-är sätt
tiska undersökningar. upplevs i mindre gradDetta besvärande ävensom

det saknas stöd för överföring befintliga uppgifter för sådana ända-om av
mål. samhällsnyttan sådanaOm överföringar upplevs angelägenav som
kan allmänheten i högre utsträckning detta vidägeracceptera att t.ex.rum,
överföringar patientuppgifter till Socialstyrelsens cancerregister. Detav
upplevda sådanabesväret överföringar sker varierar också medöver att
den förmodade i mindreDet grad besvärande med samkömingarärnyttan.
för kontroll bidragsfusk uppgifter används för den officiellaän sta-av om

Äventistiken. sambearbetningar för angelägna samhällsbehov kanom
allmänheten enskilda skall informeras och ha avgö-accepteras att ettanser

inflytanderande denna användning.över
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frågorbostadsrättsregisterutredningEnDir. 1081996: samt omom
1996:10bostadsrätt Juochförvärv pantsättning av

bestämmelserna inomutredningEnDir. översyn1996:1 17 avom en
1996:06trafikregisterområdet K
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RIGHT-OF-ACCESSINTEGRITY ° °

TECHNOLOGYINFORMATION

SUMMARY

Protection ActA Personal Datanew

review oftask has been conduct theOur Data Protection Actto currenta
in force since The aim haswhich has been 1973. been produce modern,to

legislationtechnically independent personal integrity in theto protect
information.processing of personal

for entirelyThe draft submit Personal ProtectionDatawe an newnow
directive inlargely based EU this field. prerequisiteAct Arecentupon a

submit draft law of this kindfor being able that the directiveto a was
protectedshould be in line with what under the Swedish constitution or

importancewhat otherwise of particular from Swedish point of view.a
The legislation impinge the constitutional forrightmust notnew upon

havecitizen documents and data held by authorities theto toevery access
principle,right-of-access of expression freedomfreedom ofnor upon or

the This prerequisite has been fulfilled. Sweden’s participation inpress.
the final negotiations enabled viewpointsSwedens be taken intoto con-

directive.sideration in the unambiguous provisions in theWe propose new
ProtectionPersonal Act which make clear that the should beData Act not

whichapplied would curtail rights protected by the constitu-to extentan
tion. Accordingly the affectsproposed neither changes theseAct nor
rights.

with the directive the proposed legislationIn EU basedcommon
regulation of the actual handling of data containing personal infor-upon
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mation. alternative would be allow theAn handling of personal infor-to
remain largely free, onlymation seeking handling whichto to prevent any

might be deemed misuse of that information. With due regard thetoas un-
which people increasingly feel towards collections of electronicease many

data relating themselves, have decided that the time rightto not towe
allow largely unrestricted handling of based personal informa-computer
tion. would Sweden fulfil itsNeither international commitments we were

model entirely differentchoose from that of the directive.EU How-to a
consider that, in the long policy of constraint and legalterm,ever, we a

against misuse would be preferable regulation of kind of datasteps to a
handling which virtually in.anyone can engage

The proposed Personal ProtectionData Act be frame-may seen as a
work which provides guidelines for all processing of personal data. The
aim that the and theGovernment Swedish InspectionData Board should
be able make regulationsthe precise within this legal framework.to more
The special register which include rules for important publicstatutes many
records, of brief. would likeWe point that thesepartnot to outourare
provisions reviewedbe in the coming and be adapted themust toyears

Personal ProtectionData Act.new
Purely private of personal data outside the bounds of theuse pro-

posed such ofAct. One example this worthy of mention E-Mail between
private persons.

The expression processing of personal data comprises everything
which be done with such data, the retrieval, collection, andstoragecan e.g.
dissemination of data. Processing of personal data which partly or
wholly automatic, i.e. largely computerised, under the proposedcomes
Act. Manual processing of such data on paper only included the data

form of register.to part a proper
The proposed defines certain basic requirementsAct for all processing

of personal data. The responsible for the processing of personalperson
data the controller that the data only collected for certainmust ensure
expressly stated and justifiable The data later be usednotpurposes. may
for incompatible with the for which the data origi-any purpose ones was
nally collected. Superfluous data be processed, and that datanotmay
which processed be adequate and relevant. Inaccurate, misleadingmust

incomplete data be corrected. The data be stored only longmustor may as
with the of the processing. Thererespect toas necessary purposes are

special forrules data which processed for historical, statistical scien-or
tific purposes.
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list of in which personalcomprehensivecontainsproposed ActThe casesa
processed the in-always bePersonal dataprocessed.bedata maymay

their otherhave given Indata Subjectsquestion thedividuals in consent.
attaining of certain statedfor thebeprocessingthe must necessarycases

be undertaken withoutwhich processingsituations inThose maypurposes.
follows:summarisedbeconsent asmay

withconnectionIn contracta0
obligationfulfil legalorderIn to a0

data subjectvital interests of theorderIn protectto0
connection with theinterest intask of publicorderIn outto oracarry0

authorityof officialexercising
of the data subjectwhere the interestsof interestsbalanceAfter area0

the of the controllerthe interestsweighed against parton

applying the processing ofspecial rulesproposed containsActThe to
includes information relatingSensitive datapersonal data.sensitive to a

ethnic origin,which revealslife and datahealthperson’s race, po-or sex
membership ofphilosophical beliefs,religiousopinions,litical or aor

in theprocessed in those listedonly beSuch datatrade union. casesmay
Board permitthe Inspectionthe DataGovernmentAct. However, mayor
provided thatin otherof sensitive personal dataprocessingthe cases

public interest.grounds of substantialnecessary on

given his/herthe data subject hasbe processed whendataSensitive may
public. Thosemanifestly made the datahe she haswhenconsent oror

of the processing other-relevant thein which data to maypurposecases
summarised follows.processed bewise be ascan

within the field of la-obligations exercise rightsfulfilorderIn toto or0
bour law

subject unable givevital interests when the dataorderIn toprotectto0
his/her consent

defend legal claimsestablish, exerciseorderIn to or0
memberssensitive data, relatingnon-profit organisationsInside toe.g.0

disclosed thirdbe processed, but besympathisersand tonot amaymay
Party

the health serviceWithin0
research ethicsstatistics wherescientific research andFor apurposes0

clearlywhere the public interestsapproved the projectcommittee has or
integrityoverride the risks to
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principal rule, data pertainingAs criminal offences, only beto etc.,a may
processed by public authorities. theAs today, the national personalcase
identification number only be used when clearly motivated by themay

of data processing,the the importance of definite identificationpurpose a
significantotheror any reason.

The data subjects shall be informed about the processing of their data.
The proposed stipulates that theAct controller shall his initiativeat own

informationprovide about the processing the data subject. inHowever,to
data collected fromwhere other than the data subjectcases any source

himself, notify the concerned the registra-not tonecessary person
tion disclosure of the data regulated by the effecting ofstatuteor or

notificationthe would involve disproportionate effort.a
The proposal that the data subject shall have the rightstates to request,

free of charge, information relating the data beingtoonce per year
processed, i.e. transcript from the registers. The controller shall,a on re-

personal data which inaccurate, misleading incom-quest, correct any or
plete, which has otherwise been processed in accordance withnotor

regulations.current
Certain restrictions forproposed transfers of personal data outsideare

the and theEU EEA.
The proposed containsAct regulations pertaining security in theto

processing of personal data.
The obligation processing the Data Inspectioncurrent to report to

Board should be kept minimum. Instead, the Board shouldto concentratea
supervision, information and advice. The InspectionData Board shallon

also issue instructions which clarify the provisions of the in variousAct

areas.
If the proposed theAct, Inspection BoardDatacontravenesanyone

shall seek achieve rectification. The proposal allows the Board im-to to
penalties and bring aimed erasing the personal data into atpose cases

question.
speaking, theBroadly penalties for violation of the proposed Act pri-

marily comprise injureddamages data subjects. has been theAsto case up
they shall, in addition other compensation, have rightto to tonow, a

general punitive damages for the violation of their rights. principle,In
there should be strict liability for damages, i.e. damages should be paida

the rules have been broken. that,However,out as soon as we propose
within damages shall be reduced in where the controllerreason, cases can
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actiondependent his herprocessingincorrectthethat not oronwasprove
action.takefailure toor

and be1999force Januaryshould intoproposed ActThe oncome
al-thereafter. processingcommenced Forall processingappliedfully to

Protectionformerforce, the Dataintothe Actwhenunderwayready comes
until October 2001.should applyAct up

societyin ITright-of-access theofprincipleThe

of Chapterthe provisions 2reviewtask has beenofsecondThe topart our
gaincitizens’ rightsconcerningof the ActFreedom Press toof the access

authority in-created byreceiveddocumentsdocumentspublic anto or
principle. Theright-of-accesstheelectronic registersmanualcluding or —

howinvestigatebut ratherthis principle,alterbeenaim has totonot can
premises forhaveenvironment. Wemodern ITapplied in out twosetbe a

work:this
broad possiblebeshallRight-of-access asas0

applyand simpleclearberulesThe tomust0

helpingthusprovides checksright-of-accessreaching toWide on power,
in the longextendingproposal also aimsOurstrengthen democracy. at

thebenefit frompublic gaingeneralfor thepossibilitiesthe to enor-term
authorities.publicheld by theof dataamountsmous

principleright-of—accessof thecentralthethat conceptWe propose
ofdocument. Thepublicrather thandatapublic conceptshould be

basedalreadyOfficialthe Secrets Actneutral, andtechnicallydata
majorinvolveamendments doproposedthethisit. In notrespect anyupon

documentobtaintodaychanges:objective to oneaccess aone can
contained in thatthe datahaveaccording proposalshould toto accessour

hypo-needslongerthatimprovementdocument. One resort totonoone
documents, forpotentialexpressionsuch thenotions,thetical as

principle.right-of-accessthebe included inrecordselectronic to
theremain in Actshalldocumentthe ofthatWe concept as aapropose
namely thedefinedhasfor data. A documentspacestorage content,a

ascribed it.documentthewhowhich the towrotecontent person once
of piece ofthe formtakesdocumentwhether thesignificanceof paperano

digital form.inexistsor
documentsconstitutewhich dothosereferWe notstorageto asspaces

of dataelementsindividualthattypifies databaseWhatdatabases. area
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arranged in such that they be searched, and that they bea way can can
combined in various Registers typical examples of databases.ways. are
Manual databases and those maintained via digital technology have the

status.same
Thus data either be found in documents in databases.may or
One prerequisite for data be public within public authorityto thata

in the keeping of that authority. In the 1970s rule introduceda was
which provides that all data technically accessible authorityto an
deemed in the keeping of that authority. theIn mainframeas computer
environment of that time, such rule reasonable. However, ob-a was we

that such rule be applied in modern IT environmentcannot inserve a a
which virtually everything technically available, via Internet. Onee.g.
prerequisite for the right-of-access principle be able function into to prac-
tice that the boundaries between authorities maintained. Authoritiesare
otherwise will have impaired capacity for keeping their data in order, im-
pairing the preconditions for the general public be able locate it.to to

We that the of storage should its originalconceptpropose reassume
meaning, but that should also include electronic The obligationsstorage.
of authority release public data should thus compriseto such dataan as

either purely physically on CD-ROM,stores, floppy- hard diskpaper, or
logically in electronic file belonging the authority.toor an
Data contained in authority’s library affected by the right-of-notan

principle. The of regarding that this provi-storageaccess new way means
sion be simplified. bookA in library should be treated in thecan a same

regardless of whether printed stored CD-way on paper or on a
ROM.

In where the general public certain information, authoritieswantcases
currently assumed have certain obligation maketo .searchestoare extraa

and compilations and above their normal of work. Usually,over course
anything which be produced by routine measures deemed becan to a
public document. This should also apply in future, but should be related to

authorityAn should have dutycosts. work whichto out extraa carry any
be carried without incurring significant Since technologyoutcan costs.

will provide broader and cheaper opportunities search for andtoeven
compile data, the future ability of the general public gain insight into theto
workings of authorities and share in their knowledge will increase.to

Regarding the actual issue of public data the general public,to we pro-
that the right-of-access principle be extended. Accordingpose to our pro-

posal, should also include right obtain public data in electronic form.toa
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generally andcould be introducedrightthat suchWe notaawareare
stipulation the general public’sthe proposedAccordingimmediately. to
E-Mail be adapted thedisk viapublic dataobtainright must toto on or

Since these continuallytechnical capabilities.auth0rity’sparticular are
effective. There bewill also becomeimproved, insightbeing maymore

digitalauthority issue data inwhich forbidspecial regulationscertain toan
subject legis-issue might becertain suchand inform, to secrecyancases

the right obtain datathat hasprinciple should bethelation, but tosameone
least, beThis should, in the longelectronic formin atrun apaper.as on

authorities who will down theirfor thealsopositive development cut on
handling.costlydependence paperon

form should includeelectronicobtain data inThe right not computerto
hand,copyright. On the othermight infringesince this weuponprograms

authori-finding how variouspublic interest inthereconsider that outa
where theespecially inwork. Thisties’ truecomputer casesprograms

orderusingautomated decisions Inmakesauthority computer toprograms.
the authorities, wheretherefore thatpublic insight,strengthen proposewe

provide descriptions systemshould be obligedused,such toprograms are
work.documentation how those programson

of the whichin the Freedom Act,proposal for PressOur conceptsnew
consequential changes inwill necessitateof constitution,form part our

proposals for suchinferior rank. submitregulations of Weandstatutes
and the Archives Act.Official Secrets Actchanges in the

currently stipulate what willdoesof the ActThe Freedom Press not
oflonger Sincewhen theypublic documentshappen current.to are no

stored andinsight that public data befor publicpractical importancemajor
ofof provision in the Freedomthe introductionpreserved, aproposewe

Archiveswhich refers the Act.the Press Act to

opinions: Andersexpressed dissentingcommittee membersThe following
Liberal Party andOhlinChristian Party, TomasChristner Democrat

Party.and Edvardsson GreenParty jointly,René Moderate BoInger
by Edvardsson Green Party,submittedof opinion BoStatements were

AndersFischerström, SRolf and by Barbrowithby Nygren,Jan Evers
Åberg.andForsberg, Freese MargaretaJan
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