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Sammanfattning 

 
I denna uppsats utreds och analyseras rätten att bli bortglömd som en del av den allmänna 

dataskyddsförordningen, GDPR. Syftet med arbetet är att redogöra för rättens omfattning 

i ljuset av den rätt att bli bortglömd som etablerades av EU-domstolen genom avgörandet 

Costeja mot Google, 2014. Arbetet avser även att utreda vissa praktiska problem för rätten 

att bli bortglömd som uppstår vid tolkningen av den allmänna dataskyddsförordningen.  

 Uppsatsen har skrivits med användning av rättsanalytisk metod. Dataskydds-

förordningen och tillhörande regelverk har granskats kritiskt. Genomgående används ett 

perspektiv som ifrågasätter regelverkets lämplighet och utreder olika möjliga tolkningar.  

 Rätten att bli bortglömd, så som den kommer till uttryck i den allmänna 

dataskyddsförordningen, utgör en mer omfattande rättighet än vad som tidigare varit 

gällande. Skärpandet av personuppgiftsansvarigas ansvar att värna registrerades 

personliga integritet medför stora utmaningar. Vissa av dessa är rena juridiska tolknings-

svårigheter, andra består av de tekniska och organisatoriska problem som uppstår när 

verksamheter måste anpassa sig till ett nytt regelverk. Arbetet behandlar tolknings- och 

tillämpningssvårigheter av gallrings- och dataskyddsåtgärder samt inbyggt integritets- 

och dataskydd. 

 En brist har identifierats i det svenska systemet för överklagande av myndighetsbeslut. 

Enskilda vars klagomål föranlett inledande av tillsynsärenden saknar enligt nuvarande 

praxis rätt att överklaga ett avslutande av tillsynsärendet. Dataskyddsförordningens rätt 

till effektivt rättsmedel omfattar möjligheten att angripa tillsynsmyndighetens beslut med 

anledning av den registrerades klagomål.  

 Schablonnivåer för skadestånd till registrerade för kränkningar av den personliga 

identiteten är låga i svensk rätt. Uppsatsen förordar en höjning av svenska skadestånds-

nivåer för integritetskränkningar.  
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1 Inledning 
1.1 Introduktion 
 

”Internet glömmer inget”, lyder det moderna ordspråket. Tills nyligen var det en sanning 

utan modifikation, och gäller för alla datoriserade register. I en tidsålder då information 

är en handelsvara motiveras organisationer att samla uppgifter om privatpersoner. Genom 

teknisk utveckling har kostnaden för lagring av informationen drivits ner och 

incitamenten att gallra bland sådana personuppgifter har därför minskat. 

 Efter fyra års arbete och debatt antogs den 4 maj 2016 en EU-förordning som anses 

vara det mest omfattande reformarbetet till värnande av personlig integritet på 20 år. 

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

för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria 

flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG, ska börja tillämpas 

den 25 maj 2018. Förordningen refereras härefter löpande som ”den allmänna 

dataskyddsförordningen”, ”förordningen”, eller med dess engelska förkortning ”GDPR”, 

vilken blivit förordningens vedertagna namn.  

 GDPR är det senaste steget i ett trendskifte, där europeiska lagstiftare svarat på ett 

behov av utvidgat rättsligt skydd för den personliga integriteten. Ett uppmärksammat 

tidigare ställningstagande till värnande av den personliga integriteten var EU-domstolens 

”rätt att bli bortglömd”, vilken nu lagfästs i GDPR. Denna uppsats utvärderar rätten att 

bli bortglömd som en del av den allmänna dataskyddsförordningen, i ljuset av dess 

nuvarande betydelse som princip etablerad av EU-domstolen och med särskild 

uppmärksamhet på vissa problem vid tillämpningen av rätten i praktiken.  

 Rätten att bli bortglömd har varit ett populärt ämne för juridiskt skrivande,1 kanske på 

grund av dess starka koppling till privatpersoner och möjligheten att få en obekväm 

bakgrund bortsuddad från internet. I den allmänna dataskyddsförordningen har införts en 

artikel som reglerar förutsättningarna och omständigheterna för radering av 

personuppgifter. Gallring blir en rätt för den registrerade och en skyldighet för den som 

utför behandlingen. Artikeln rubriceras som ”Rätt till radering (”rätten att bli 

bortglömd”)”, i en tydlig referens till den rätt att bli bortglömd som redan är gällande.  

                                                
1 Se ex. Sartor, The right to be forgotten in the Draft Data Protection Regulation, och Abril, The right to 
be forgotten: Who Decides What The World Forgets. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna uppsats är att redogöra för rätten att bli bortglömd som den kommer till 

uttryck i den allmänna dataskyddsförordningen. Min analys tar utgångspunkt i den 

utformning rätten att bli bortglömd hade vid EU-domstolens avgörande Costeja mot 

Google,2 och redogör därefter för rättens lagtekniska utformning i GDPR. Arbetet 

beskriver utvidgandet av rättens omfattning under GDPR och redogör för möjliga 

lösningar på tre problemställningar av praktisk och juridisk natur. Dessa problem är 

utförande av gallrings- och dataskyddsåtgärder samt strävan mot inbyggd integritet och 

dataskydd. Förordningen etablerar en rätt till effektivt rättsmedel, och arbetet undersöker 

hur väl den registrerades rätt till effektivt rättsmedel uppfylls i svensk rätt, särskilt 

avseende rätt till effektivt rättsmedel mot tillsynsmyndighets hantering av klagomål.  

 

 

1.3 Avgränsningar 
 

Uppsatsen är avgränsad till att huvudsakligen avse förordningens tillämpning inom ramen 

för svensk rätt. Jämförelsen görs därför med utgångspunkt i ordningen under 

Personuppgiftslagen (SFS 1998:204, ”PuL”) även om de flesta slutsatser från tolkningen 

av förordningen är allmänt tillämpliga inom unionen. Förordningens harmoniseringssyfte 

till trots finns vissa områden där förordningen medger nationella undantag och 

särregleringar, vilka varit av intresse för uppsatsen. Ett sådant exempel är rätten till 

effektivt rättsmedel, vilken ska säkerställas av den nationella rätten. Uppsatsen behandlar 

uteslutande rätten att bli bortglömd, även om vissa problemformuleringar även kan anses 

påverka andra rättigheter enligt GDPR. Närliggande problem och frågeställningar 

utpekas i förekommande fall för att belysa förordningens, och därmed ämnets 

komplexitet. 

 Uppsatsen redogör för ursprunget till rätten att bli bortglömd för att sätta GDPR i dess 

rätta kontext. De praktiska problem som behandlas utgör inte en komplett samling av 

                                                
2 Domstolens dom (stora avdelningen) av den 13 maj 2014 i mål C-131/12, Google Inc. mot Mario 
Costeja González, EU:C:2014:317. 
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utmaningarna för rätten att bli bortglömd vid dess införlivande i svensk rätt. Vad som 

behandlas är utvalda frågeställningar som framstår som särskilt angelägna för de som 

behandlar personuppgifter. Frågan om effektiva rättsmedel är här avgränsad till att avse 

den registrerades rättsmedel för att bevaka sin rätt att bli bortglömd. Den motsvarande 

rätten till effektivt rättsmedel för personuppgiftsansvariga behandlas inte då den dels är 

mindre relevant för uppfyllandet av rätten att bli bortglömd, dels passar in väl i svensk 

förvaltningsprocess.  

 Förhållandet mellan EU-rätt och nationell rätt kommer inte att förklaras, inte heller 

den fundamentala roll som EU:s rättighetsstadga spelar för tolkningen av 

unionsrättsakter. Läsaren förutsätts äga grundläggande kunskap av nuvarande reglering 

av behandling av personuppgifter, PuL, varför arbetet inte redogör för denna reglering. 

 

 

1.4  Metod och material 
 

För arbetet används huvudsakligen rättsanalytisk metod.3 Således utgår uppsatsen från en 

juridisk tolkning av rätten att bli bortglömd i befintliga källor, däribland förordningen, 

rättsfall och uttalanden avseende det nu gällande dataskyddsdirektivet från 

intressegrupper och i olika publikationer. Under de praktiska avsnitten behandlas källor 

av icke-juridisk natur, avseende policy och teori kring teknikutveckling. Även om GDPR 

i teorin är teknikneutral är dess största betydelse vid IT-teknisk behandling av 

personuppgifter, varför en förståelse för de särskilda problem som kan uppstå därvid är 

grundläggande. 

Uppsatsen behandlar material från en bred typ av källor, med anledning av ämnets 

särart som närmande gränslandet mellan juridik och teknik samt avseende lagstiftning 

som ännu inte trätt i kraft. Att lagstiftningen ännu inte tillämpats betyder att det inte ännu 

finns vägledande praxis. Lagstiftningens färskhet avspeglas även i det fåtal källor som 

använts ur doktrinen. Som underlag används därför förarbeten och exempel ur juridiska 

publikationer. Opinionsbildande källor såsom nyhetsartiklar och redaktionella texter 

används för att belysa olika problem och för att peka på trender, uppfattningar eller 

händelser.  

                                                
3 Sandgren, TfR 2005 s. 655 f.  
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 Artikel 29-gruppen, en samarbetsorganisation med delegater från samtliga EU:s 

tillsynsmyndigheter, har inte formell ställning som rättskälla. Tillsynsmyndigheternas 

syn på tillämpning och tolkning av regelverken är emellertid av stor betydelse, inte minst 

med anledning av deras omfattande befogenheter och självständighet under den allmänna 

dataskyddsförordningen.4 Gruppens utfärdade vägledningar och riktlinjer har därför 

använts som tolkningsunderlag och för att belysa utveckling i samhällsdebatten. 

 

 

1.5 Disposition 
 

Uppsatsen inleds med en redogörelse för hur rätten att bli bortglömd ser ut fram till 

GDPR:s ikraftträdande. Sedan följer en tolkning av dess nya betydelse som allmän 

gallringsbestämmelse inom GDPR. Strävan mot inbyggd integritet och dataskydd 

behandlas därefter, följt av de praktiska problemen av utförande av dataskydds- och 

gallringsåtgärder i tur och ordning. Bevarandet av rätten att bli bortglömd förutsätter ett 

effektivt rättsmedel, vilket behandlas sist och angående vilket jag funnit vissa synpunkter 

och svagheter vid dess införlivande i svensk rätt. I samband med detta hanteras 

tillsynsmyndighetens roll för tolkning och tillämpning av förordningen och 

säkerställandet av de registrerades rättigheter. 

 Då arbetet behandlar färsk EU-lagstiftning och som kan vara tidskrävande för läsaren 

att leta upp har jag valt att bifoga relevanta artiklar från GDPR som bilaga. Enstaka 

artiklar lyfts även in, helt eller delvis i texten.  

Analys och diskussion sker löpande genom uppsatsen. En sammanfattande kommentar 

och slutsatser avslutar arbetet.   

                                                
4 Se nedan under avsnitt 5.3. 
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2 Rätten att bli bortglömd – Costeja v. Google 
2.1 Inledning 
 

Den allmänna dataskyddsförordningen innebär ett tydligt ställningstagande till skydd av 

EU-medborgares personliga integritet. Den registrerade och de som behandlar dennes 

uppgifter har motstående intressen. Den registrerade önskar upprätthålla sin personliga 

integritet och rätt till privatliv även på internet. Den personuppgiftsansvarige och 

eventuella personuppgiftsbiträden har intresse i att använda personuppgifterna ifråga. På 

behandlingens sida står även allmänhetens intresse av fri information. Att finna en balans 

mellan dessa motstående intressen är en utmaning som EU tagit sig an vid stiftandet av 

GDPR, där rätten att bli bortglömd figurerar som rubrik till förordningens artikel 17. För 

att förstå betydelsen av denna rubriksättning och kunna uttolka innebörden av artikel 17 

är det enligt min mening avgörande att ha en god förståelse för bakgrunden till rätten att 

bli bortglömd, och att förstå hur denna rätt har tillämpats. 

 Under detta avsnitt redogörs för rätten att bli bortglömd, som en skapelse av EU-

domstolen i ett uppmärksammat avgörande. 

 

 

2.2  Costeja mot Google 

2.2.1  Rättslig grund 

 

Rätten att bli bortglömd så som den ska förstås fram tills GDPR träder i kraft följer av 

EU-domstolens avgörande Costeja mot Google.5 Avgörandet innebar en tolkning av det 

spanska införlivandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 

oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av 

personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (”dataskyddsdirektivet”).   

                                                
5 C-131/12. 
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2.2.2  Bakgrunden 

 

Mario Costeja González hade år 1998 figurerat med namn i en annons om försäljning av 

fastigheter vilka hade utmätts på grund av obetalda socialförsäkringsavgifter.  

Publiceringen var korrekt gjord med avsikt att få spridning av spanska myndigheter och 

figurerade i nätupplagan hos en spansk tidning, La Vanguardia, där publiceringen 

skyddades under dataskyddsdirektivets undantag för journalistiska ändamål.6 När målet 

avgjordes av EU-domstolen hade publiceringen, vilken otvivelaktigt avslöjade en 

obekväm omständighet om Mario Costeja González liv, kunnat finnas av vem som helst 

genom inmatning av Mario Costeja Gonzales namn vid sökning i sökmotorer under 

sexton år.7 

 Costeja lämnade in ett klagomål till den spanska dataskyddsmyndigheten, AEPD, 

avseende företaget bakom La Vanguardia samt Googles spanska dotterbolag. Vägen mot 

EU-domstolens förhandsavgörande började med att dataskyddsmyndigheten biföll 

Costejas klagomål avseende Google, och ålade sökmotorn att rensa uppgifterna från sina 

sökresultat. Google invände, särskilt med anledning av att dessa uppgifter fortfarande 

skulle vara publicerade på La Vanguardias hemsida under det journalistiska undantaget. 

 

 

2.2.3  Fallet i korthet 

 

Domstolen etablerade att företagen bakom internetbaserade sökmotorer såsom Google, 

Bing och Yahoo (härefter ”sökmotorer”), vilka automatiskt indexerar all information som 

är tillgänglig på öppna sidor på internet, i dataskyddsdirektivets mening utför behandling 

av de personuppgifter som finns på dessa sidor.8 Eftersom sökmotorerna genomför 

behandling av personuppgifterna för sina egna ändamål och själva råder över hur 

indexeringen ska ske är sökmotorerna att betrakta som personuppgiftsansvariga i 

direktivets mening.9 Att sökmotorer är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som 

figurerar i deras sökresultat var enligt domstolen avgörande för skyddet av individers 

                                                
6 Förslag till avgörande av generaladvokat Niilo Jääskinen, den 25 juni 2013, mål C-131/12, Google Inc. 
mot Costeja, EU:C:2013:424, p. 18. 
7 C-131/12 p. 98. 
8 C-131/12 p. 41. 
9 A. st. 
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personliga integritet på internet.10 Samtliga rättighetsskyddande skyldigheter enligt 

dataskyddsdirektivet riktar sig mot personuppgiftsansvariga. Personuppgiftsansvar för 

sökmotorerna är därför en förutsättning för att registrerade ska kunna kräva att få 

försvinna ur sökmotorernas index. Allt som någon gång publicerats på internet i ett 

sammanhang med personens namn kan återupptäckas med en enkel sökning, så länge det 

finns i sökmotorernas index.11 

 Nyckeln till att förstå syftet med rätten att bli bortglömd ligger i namnet. Rätten avser 

att motverka det faktum att internet, databaser och andra former av elektroniska 

förvarings- och spridningsmetoder eliminerat en tidigare ordning genom att möjliggöra 

för snabb sökning i enorma mängder filer och material. Utan begränsningar innebär denna 

tekniska möjlighet en risk för den personliga integriteten genom den sammanställda bild 

som kan presteras utan större ansträngning eller eftertanke.12 Rätten att bli bortglömd som 

den yttrar sig i målet Costeja mot Google är kopplad till tidens gång, till den minskande 

relevansen över tid av sådan data som publicerats på internet och sedan förblir där, alltid 

tillgänglig och kopplat till den person som uppgifterna avser. 13 

 

 

2.2.4  Googles invändningar 

 

Domstolen fann, som anfört, att sökmotorernas sökindex utgör register i direktivets 

mening och att sökmotorerna är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som 

figurerar i dessa register. Googles invändning var att ifrågasätta varför Costeja vände sig 

mot sökmotorn istället för att kräva en radering av personuppgifterna hos den som 

publicerat dem på hemsidan, vilken sökmotorn hänvisar till. Det är trots allt där uppgiften 

publicerats och ett raderande därifrån innebär att den inte heller fortsätter att figurera i 

sökmotorernas index. EU-domstolen konstaterade att det skulle utgöra ett 

rättssäkerhetsproblem om den enskilde måste åstadkomma en radering på den 

ursprungliga hemsidan innan den skulle kunna begära sökresultaten raderade. Detta 

eftersom olika hemsidor har olika etableringsplatser och därmed olika skyldigheter att 

följa EU:s direktiv och domstolsbeslut. Domstolen påpekade vidare att sökmotorerna inte 

                                                
10 C-131/12 p. 87-88.  
11 C-131/12 p. 80. 
12 A. st.  
13 C-131/12 p. 93. 



 
 

14 

omfattas av det journalistiska undantaget för behandling av personuppgifter som kan ge 

skydd till vissa av de hemsidor som figurerar i sökmotorernas resultat. Skyldigheten att 

radera personuppgifter kan därför komma att gälla gentemot sökmotorerna utan att gälla 

mot hemsidorna som i första hand publicerat personuppgifterna.14 

 

 

2.2.5  Tolkning utifrån rättighetsstadgan 

 

Domstolen uttryckte att dataskyddsdirektivet, i enlighet med tidigare praxis,15 ska tolkas 

mot bakgrund av stadgan om de grundläggande rättigheterna. Tolkningen av direktivet 

förutsätter därför förståelse av artiklarna 7 och 8 i stadgan, om skydd för privatliv och 

personuppgifter.16 Med hänvisning till stadgan påpekar domstolen att sökmotorerna 

behandlar personuppgifter med grund i en intresseavvägning mellan individens intressen 

eller grundläggande fri- och rättigheter och de berättigade intressena hos den 

personuppgiftsansvariges och de tredje män till vilka uppgifterna har lämnats ut.17 En rätt 

att bli bortglömd förutsätter därför att den registrerades rätt till privatliv och skydd för 

personuppgifter väger tyngre än såväl sökmotorns vinstintresse, vilket drivs av att 

prestera korrekta sökresultat, som allmänhetens informationsintresse.  

 Domstolen konstaterar att det faktum att en sökmotor på ett tidigare omöjligt sätt kan 

sammanställa all information om en enskild i ett lättöverskådligt format utgör ett allvarligt 

hot mot den enskildes rätt till skydd för privatlivet. Den enskildes intresse av skydd för 

sina mänskliga rättigheter kan inte övervinnas av endast det ekonomiska intresset hos 

sökmotorn. Avgörande är därför intresset hos allmänheten av att kunna ta till sig denna 

information, någonting som avseende flertalet individer är litet.18  

                                                
14 C-131/12 p. 84–87. 
15 Domstolen hänvisar till domstolens dom av den 6 mars 2001 i mål C-274/99, P. Connolly mot 
Kommissionen, EU:C:2001:127, p. 37 samt domstolens dom av den 20 maj 2003 i de förenade målen 
C-465/00, C-138/01 och C-139/01, Österreichischer Rundfunk m.fl., EU C:2003:294, p. 68. 
16 C-131/12 p. 68. 
17 C-131/12 p. 74. 
18 C-131/12 p. 81. 
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2.2.6  Rättighetens gränser 

 

Rättighetens tillämplighet bestäms inte enbart utifrån denna intresseavvägning gentemot 

den personuppgiftsansvarige. Det förutsätts även att direktivets artikel 12 b och 14 första 

stycket a) är tillämpliga, dvs. att behandlingen måste vara oförenlig med direktivet. 

Bestämmelserna omfattar inte bara situationen att uppgifterna är oriktiga eller orsakar 

individen skada utan även att uppgifterna med hänsyn till det berättigade intresse som 

föranleder behandlingen blivit irrelevanta, inkorrekta eller lagrats längre än vad som är 

nödvändigt. Rättighetens namn har här sin förklaring, i det att möjligheten att få sina 

personuppgifter raderade blir starkare över tid allteftersom uppgifterna blir mindre 

aktuella, varvid sökmotorerna ska möjliggöra att uppgifterna faller i glömska.  

 

 

2.3  Sökmotorernas tillämpning av rätten 
 

Rätten att bli bortglömd har tagits på stort allvar av sökjättarna: Googles två konkurrenter 

på sökmotorområdet, Bing och Yahoo, var snabba att implementera rutiner för att 

tillmötesgå enskildas förfrågningar under principen. Google och Microsoft publicerar 

årligen insynsrapporter vilka inkluderar statistik om antal förfrågningar och andelen 

borttagningar som genomförts. Statistiken, vilken omfattar hundratusentals förfrågningar, 

betonar rättighetens begränsade praktiska tillämplighet. Efter Googles prövning förblir 

ca 57% av alla sökresultat som begärs raderade i sökjättens resultat.19  

 Att ålägga sökmotorerna själva skyldigheten att tillämpa rätten att bli bortglömd är en 

praktisk nödvändighet. Ingen tillsynsmyndighet har idag kapacitet att pröva en sådan 

volym av förfrågningar som sökmotorerna mottar. Det problem som uppstår när en privat 

aktör som ”första instans” prövar tillämpligheten av en mänsklig rättighet utvecklas till 

viss del nedan under avsnitt 5.2.20 

 

 

                                                
19 Google Inc., insynsrapport 8/12 2017. Microsoft, corporate responsibility report 8/12 2017. 
20 För mer om ämnet, se Lee, Recognizing Rights in Real Time: The Role of Google in the EU Right to 
Be Forgotten. 
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3 Rätten att bli bortglömd – enligt GDPR 
3.1 Inledning 
 

Som beskrivits ovan innebar rätten att bli bortglömd enligt EU-domstolens avgörande en 

rätt för privatpersoner att tvinga sökmotorer att utplåna länkar till deras personuppgifter 

vilka indexerats och listats vid sökning på privatpersonernas namn. Rätten uppstår endast 

i det fall en intresseavvägning mellan den registrerades intressen, bestående av dennes 

mänskliga rättigheter, och den personuppgiftsansvariges och allmänhetens intressen 

utfaller till den registrerades fördel. I typfallet uppstår en sådan situation när information 

på internet är inkorrekt eller irrelevant. 

 Artikel 17 av GDPR rubriceras som ”Rätten till radering (”rätten att bli bortglömd”)”, 

och är i sitt omfång bredare än avgörandet Costeja. Min hantering av artikel 17 utgår från 

att samtliga av dess tillämpningsområden, rättigheter och skyldigheter utgör en del av den 

nya rätten att bli bortglömd. Nedan under avsnitt 3.2.4 undersöker jag huruvida 

betydelsen av rätten att bli bortglömd som den såg ut i Costeja-målet kvarstår i artikel 

17. Rätten att bli bortglömd har sannolikt utvecklats från sin tidigare betydelse i syfte att 

hantera det växande integritetshotet som följer av den teknologiska. I tidigare utkast till 

GDPR i förhandlingar mellan Kommissionen och Europaparlamentet hade artikel 17 

olika rubriker, växlande mellan ”Rätten att bli bortglömd” och ”Rätten till radering” och 

olika kombinationer av dessa i flera versioner innan den färdiga produkten.21 

 Under detta avsnitt behandlas förutsättningarna för tillämpning av artikel 17, samt den 

särskilda skyldighet som uppstår för sådana personuppgiftsansvariga som offentliggjort 

personuppgifter.  De generella begränsningarna i rätten att bli bortglömd, vilka till viss 

del utgörs av förutsättningarna för tillämpning e contrario, behandlas sist i avsnittet.  

                                                
21 European Data Protection Supervisor, Opinion 3/2015, Europe’s Big opportunity, annex, Comparative 
table of GDPR texts with EDPS recommendations, s. 96. 
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3.2  Tillämpning av artikel 17 

3.2.1  Rekvisiten för rätten att bli bortglömd 

 

Rätten att bli bortglömd som allmän gallringsskyldighet under GDPR omfattar alla 

personuppgifter som inte längre får behandlas.  Den betydelsen som rätten att bli 

bortglömd fick enligt Costeja-målet avsåg sådana personuppgifter som på grund av 

förfluten tid eller av andra skäl utgör en fara för den personliga integriteten. Att 

personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden även nu är skyldiga att radera 

personuppgifter under vissa omständigheter kan tyckas självklart, men regleras inte 

uttryckligt i PuL. Istället följer skyldigheten att radera motsatsvis av 9 och 10 §§ PuL. 

Behandling, inklusive lagring, förutsätter laglig grund innebärande att om en laglig grund 

inte längre är gällande måste personuppgiften raderas. Rätten att bli bortglömd är även i 

GDPR beroende av att behandlingen strider mot förordningens krav.22 

 Rätten att bli bortglömd tillämpas under följande omständigheter: 

 

                                                
22 Sartor, The right to be forgotten in the Draft Data Protection Regulation, s. 64. 

Artikel 17 
Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”) 

1.   Den registrerade ska ha rätt att av den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål få 
sina personuppgifter raderade och den personuppgiftsansvarige ska vara skyldig att utan 
onödigt dröjsmål radera personuppgifter om något av följande gäller: 

a) Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på 
annat sätt behandlats. 

b) Den registrerade återkallar det samtycke på vilket behandlingen grundar sig enligt artikel 
6.1 a eller artikel 9.2 a och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen. 

c) Den registrerade invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.1 och det saknas 
berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre, eller den registrerade invänder mot 
behandlingen i enlighet med artikel 21.2. 

d) Personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt. 

e) Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse i unionsrätten eller i 
medlemsstaternas nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av. 

f) Personuppgifterna har samlats in i samband med erbjudande av informationssamhällets 
tjänster, i de fall som avses i artikel 8.1. 

(St. 1 av 3.) 
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En central observation är att rätten att bli bortglömd kopplas till en direkt motsvarande 

skyldighet att radera för den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet. En 

svårare fråga är huruvida skyldigheten gäller även utan att den registrerade aktivt utövar 

sin rätt. Enligt min mening talar den språkliga utformningen av bestämmelsen för en 

sådan tolkning. Även i andra språkversioner har rättigheten och skyldigheten konstaterats 

i artikel 17 på ett sådant sätt att de tydligt framstår som separata bestämmelser.23  

 

 

Ett möjligt argument mot att artikel 17 utgör en skyldighet för den 

personuppgiftsansvarige att tillämpa även utan utövande av rättigheten från den enskilde 

är bestämmelsen i artikel 5 st. 1 e) GDPR. Där stadgas att personuppgifter inte får förvaras 

i en form som möjliggör identifiering av den registrerade under en längre tid än vad som 

är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. Bestämmelsen kan 

tolkas som en vägledande princip om lagringsminimering, med en enklare utformning än 

rätten att bli bortglömd. Den kan även uppfattas som att vara den enda bestämmelse 

personuppgiftsansvariga har att följa för att på egen hand radera personuppgifter.  

 Artikel 17 tycks ha uppfattats av Datainspektionen som att endast innebära en 

skyldighet att bemöta en begäran från en registrerad.24 Det är emellertid möjligt att den 

beskrivning som Datainspektionen ger är avsedd att informera registrerade. Min 

uppfattning är att uppbyggnaden av rätten att bli bortglömd talar för att den även utgör en 

självständig skyldighet för den personuppgiftsansvariga. Att artikel 17 omfattar när 

personuppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålen och när radering måste 

genomföras för att uppfylla en rättslig förpliktelse talar för att artikeln måste följas oavsett 

om den registrerade utövar rätten.  

 De olika omständigheter varvid rätten att bli bortglömd aktualiseras behandlas nedan 

i tur och ordning. Därefter behandlas den särskilda omständigheten att personuppgiften 

                                                
23 Angående bruk av andra språkversioner som vägledning för tolkningen, se EU-domstolens mål 
C-371/02, Björnekulla mot Procordia, EU:C:2004:275, punkt 16 och mål C-473/08, Eulitz mot Finanzamt 
Dresden, EU:C:2010:47, punkt 22. 
24 Se Datainspektionens beskrivning av rätten till radering: 
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/de-registrerades-
rattigheter/ratt-till-radering/, (03/01/2018). 

“The data subject shall have the right to obtain from the controller the erasure of personal 
data concerning him or her without undue delay and the controller shall have the obligation 
to erase personal data without undue delay where one of the following grounds applies:” 
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har offentliggjorts, samt de allmänna begränsningarna som gäller för utövandet av rätten 

att bli bortglömd. 

 

 

3.2.2  Behandlingen är inte längre nödvändig för ändamålen 

 

Den huvudsakliga begränsningen av behandling av personuppgifter följer av 

artikel 5 st. 1 a) GDPR: personuppgifter får endast samlas in för behandling i uppfyllande 

av specifika ändamål och inte senare behandlas för ändamål som strider mot dessa första 

ändamål. Motsatsvis tillåts att personuppgifter samlas in och behandlas för varandra icke-

stridande ändamål och att nya ändamål för behandlingen blir aktuella, det ena efter det 

andra. Dynamiken framgår även av artikel 17 st. 1 a), nämligen att rätten aktualiseras när 

personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamålen för vilka uppgifterna 

samlades in eller på annat sätt behandlas. Bestämmelserna ger uttryck för en princip om 

ändamålsbegränsning vilken samspelar med den registrerades rätt till insyn och effektivt 

rättsmedel. De som behandlar personuppgifter måste vara högst medvetna om varför 

behandlingen sker, vilket i längden möjliggör arbetet med att hålla beståndet av 

personuppgifter aktuellt och begränsat. 

 

 

3.2.3  Den registrerades samtycke 

 

Rätten att bli bortglömd kopplas till de grundläggande fri- och rättigheter som gett upphov 

till GDPR, vilka förutsätter att den registrerade som utgångspunkt har kontroll och 

beslutanderätt över sina personuppgifter.25 I led med detta kan den registrerade ge upphov 

till rätten att bli bortglömd indirekt, genom att återkalla ett samtycke och därmed skapa 

förutsättningarna för att behandlingen inte längre blir tillåtlig, i enlighet med 

artikel 17 st. 1 b) och c). Den registrerades samtycke är en rättslig grund för behandling 

av personuppgifter enligt artikel 6 st. 1 a), med särskilda villkor för samtycket reglerat i 

artikel 7. Väsentliga förändringar genomförs genom GDPR avseende inhämtande av 

samtycke och fortsatt behandling på denna grund. Detta stärker den registrerades kontroll 

                                                
25 Skäl 7 till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 (den 
allmänna dataskyddsförordningen). 
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över personuppgifterna, inte minst genom kravet på möjligheten att kunna återkalla ett 

samtycke lika lätt som när samtycket lämnades, enligt artikel 7 st. 3. Vidare ska ett 

samtycke under GDPR vara uttryckligt, otvetydigt, påvisbart i efterhand, klart och tydligt 

samt särskilt från andra frågor om samtycket lämnas som del av ett större sammanhang, 

exempelvis genom godkännande av användarvillkor.26  

 Samtycken är inte giltiga till den del de inte överensstämmer med GDPR. 

Frivilligheten av ett samtycke ska bedömas med hänsyn till om ingående av avtal, såsom 

köp eller tjänster, gjorts beroende av samtycke till behandling som inte är nödvändig för 

att fullgöra avtalet. Genom dessa stränga krav på samtycket förhindras att 

personuppgiftsbehandlaren ”håller tjänsten gisslan” i utbyte mot att den registrerade 

offrar sin integritet.  

 Rätten att bli bortglömd kan aktualiseras genom avsaknad av den registrerades 

samtycke i två huvudsakliga situationer: dels då den registrerade lämnat ett samtycke som 

är begränsat i tid, dels då samtycket lämnats för i princip evig behandling. I det första 

fallet aktualiseras rätten att bli bortglömd – och den motsvarande skyldigheten för 

behandlaren –när tiden för samtycket runnit ut. I det andra fallet uppstår rätten att bli 

bortglömd först om den registrerade återkallar sitt samtycke.  

 Den strikt reglerade samtyckesgrunden innebär en svårighet för 

personuppgiftsansvariga, i kombination med dennes självständiga skyldighet att radera 

personuppgifter under behandling när en laglig grund inte längre finns. Det blir upp till 

den personuppgiftsansvarige att bedöma dels vad för omfattning ett samtycke kan ha utan 

att bli så omfattande att det blir ogiltigt, dels när samtycket inte längre rättfärdigar 

behandlingen och skyldigheten att radera uppstår. 

 En fungerande och tillämpbar reglering av den registrerades samtycke är nödvändigt 

för att praktiskt kunna säkerställa ett skydd för den registrerades privatliv och integritet, 

genom säkerställande av en rätt att bli bortglömd. Den nuvarande möjligheten att stödja 

behandling på underförstådda samtycken och att införliva omfattande samtycken i andra 

avtalshandlingar annars skulle annars innebära ett kryphål där den i övrigt allvarliga 

regleringen i GDPR skulle kunna kringgås. Den strängare regleringen av inhämtande av 

samtycke från registrerade kan betraktas som ett led i EU:s länge bibehållna linje av 

konsumentskyddande arbete, där en tendens varit att ålägga näringsidkaren skyldighet att 

                                                
26 Skäl 32 till den allmänna dataskyddsförordningen. 
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klart och tydligt visa individen dennes skyldigheter enligt avtal och villkor i samband 

med tillhandahållande av tjänster eller försäljning av varor.27 

 

 

3.2.4  Invändning mot behandlingen 

3.2.4.1 Den ursprungliga betydelsen av rätten att bli bortglömd 

 

Den registrerade kan även vända sig till den personuppgiftsansvarige och invända mot 

behandlingen av dennes personuppgifter, i enlighet med artikel 21. Invändningen ger 

upphov till rätten att bli bortglömd och den motsvarande skyldigheten för den 

personuppgiftsansvarige i två situationer. Det första fallet avser situationer då 

personuppgifterna används för direktmarknadsföring, i vilket fall den registrerade har en 

absolut rättighet att genom att invända stoppa sådan behandling. Om hela ändamålet med 

behandlingen var direktmarknadsföring och ingen annan grund för behandling av 

personuppgifterna finns uppstår även en rätt att bli bortglömd, jämte artikel 21 st. 3. 

 Den ursprungliga betydelsen av rätten att bli bortglömd, i omfattningen den fick i 

Costeja-fallet, utgör en del av det andra av dessa två fall. Den registrerade har rätten att 

få personuppgifter raderade om behandlingen grundas på en intresseavvägning mellan 

                                                
27 Se exempelvis artikel 5 av rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993, om oskäliga villkor i 
konsumentavtal. 

Artikel 21 
Rätt att göra invändningar 

1.   Den registrerade ska, av skäl som hänför sig till hans eller hennes specifika situation, ha 
rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter avseende honom 
eller henne som grundar sig på artikel 6.1 e eller f, inbegripet profilering som grundar sig på 
dessa bestämmelser. Den personuppgiftsansvarige får inte längre behandla personuppgifterna 
såvida denne inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än 
den registrerades intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande 
eller försvar av rättsliga anspråk. 

2.   Om personuppgifterna behandlas för direkt marknadsföring ska den registrerade ha rätt att 
när som helst invända mot behandling av personuppgifter som avser honom eller henne för 
sådan marknadsföring, vilket inkluderar profilering i den utsträckning som denna har ett 
samband med sådan direkt marknadsföring. 

3.   Om den registrerade invänder mot behandling för direkt marknadsföring ska 
personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål. 

(St. 1-3 av 6) 
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den registrerade och den personuppgiftsansvarige, den registrerade invänder mot 

behandlingen och den personuppgiftsansvarige inte kan påvisa tyngre vägande skäl än de 

som den registrerade anför. Exempelvis skulle en sådan situation kunna vara liknande 

den i målet Costeja, där intressen på den personuppgiftsansvariges sida huvudsakligen 

består av vinst och allmänhetens informationsintresse. När informationen är sådan som 

är av liten eller obetydlig betydelse för allmänheten, eller informationen är irrelevant eller 

inkorrekt, väger allmänhetens intressen inte tungt. 

 Intressant är att rätten att bli bortglömd i teknisk mening redan har aktualiserats innan 

den registrerade anför sin invändning, då den registrerades motstående intressen ska 

beaktas av den personuppgiftsansvarige när denne använder den lagliga grunden 

berättigat intresse, enligt artikel 6 st. 1 f). Om den registrerades intressen väger tyngre har 

rätten att bli bortglömd således redan aktualiserats genom den allmänna grunden 

olaglighet i artikel 17 st. 1 d), eftersom det inte finns en laglig grund för behandlingen 

enligt artikel 6 st. 1. Något tydliggörande att den personuppgiftsansvarige endast har att 

beakta sådana omständigheter och intressen som denne känner till framgår inte 

uttryckligen.  

 Så länge den personuppgiftsansvarige inte ofta eller i stor omfattning felaktigt 

bedömer sitt berättigade intresse är det osannolikt att missbedömningar leder till 

sanktionsavgifter. Om radering sker vid begäran från den registrerade är risken då liten 

att klagomål sker till tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndighet bör i sådana fall beakta 

möjligheterna att anpassa storlek, och avstå från påförande, av sanktionsavgifter med 

hänsyn till mängden överträdelser och överträdelsernas oavsiktliga natur, enligt 

artikel 83 st. 2.  

 En utmaning för den personuppgiftsansvarige, och en fråga som måste besvaras i 

praxis, är vilka åtgärder den personuppgiftsansvarige måste vidta för att upptäcka och 

bedöma den registrerades motstående intressen. Som exempel är sökmotorernas 

förfarande under den nuvarande rätten baserat på att den registrerade själv motiverar 

varför vissa sökresultat som visas utifrån dennes namn innebär integritetskränkningar 

som väger tyngre än Googles intresse av vinst och allmänhetens informationsfrihet. 

Sökmotorerna har med andra ord som utgångspunkt, enligt domstolens avgörande, ett 

berättigat intresse av att kunna indexera och presentera information som redan finns 

tillgänglig på internet. Intresset försvinner bland annat när publiceringen av denna 
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indexering utgör en kränkning av den registrerades rättigheter enligt stadgan.28 Två 

ytterligare frågor som måste besvaras i praxis är hur den motsvarande självständiga 

skyldigheten att radera ska uppfyllas av personuppgiftsansvariga som behandlar sådana 

mängder personuppgifter som sökmotorerna gör, och huruvida dessa tvingas frångå sitt 

förfarande att kan indexera personuppgifter och presentera dessa i sökindex tills 

integritetskränkning påvisas av den registrerade. 

 Grunden för utövande av rätten att bli bortglömd under GDPR omfattar sådana 

intresseavvägningar som domstolen konstaterar att sökmotorerna måste genomföra i 

Costeja-fallet,29 men riktar sig inte längre enbart mot sökmotorer. Alla fall då 

personuppgiftsbehandling grundar sig på berättigade intressen omfattas, exempelvis 

behandling för direktmarknadsföring.30 Härutöver har rätten att bli bortglömd ytterligare 

omfattning, då den innebär att personuppgiften som sådan ska raderas, rätten att bli 

bortglömd så som den tog sig uttryck i Costeja-fallet innebar endast att stoppa publicering 

av vissa resultat kopplade till personuppgiften.31 En uttrycklig hänvisning till 

grundläggande fri- och rättigheter återfinns i den rättsliga grunden ”berättigat intresse”, 

GDPR artikel 6.1 f), skriven på motsvarande vis som den hänvisning som finns i 

dataskyddsdirektivets artikel 7 f) och artikel 1.1, men med en förändring i lydelsen vars 

potentiella konsekvenser behandlas omedelbart nedan. 

 

 

3.2.4.2 En förändring i intresseavvägningen? 

 

GDPR hänvisar uttryckligen till att intresseavvägningen ska utfalla till den registrerades 

fördel när dennes ”intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och 

kräver skydd av personuppgifter…”, det ytterligare rekvisitet om att rättigheterna och 

friheterna måste kräva skydd av personuppgifter återfinns inte i dataskyddsdirektivet. 

Skillnaden i lydelse kopplas till en förändring i hänvisningen till EU:s rättighetsstadga i 

förordningens första artikel. Där dataskyddsdirektivet hänvisat till rätten till skydd av 

privatlivet enligt rättighetsstadgans artikel 7 hänvisar GDPR särskilt till rätten till skydd 

av personuppgifter, enligt rättighetsstadgans artikel 8. 

                                                
28 C-131/12 p. 97. 
29 C-131/12 p. 74. 
30 Skäl 47 till den allmänna dataskyddsförordningen. 
31 Se ovan under avsnitt 2.2.6. 
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 Tillämpning av rätten att bli bortglömd enligt Costeja-målet förutsätter att 

personuppgifter kan verka integritetskränkande genom att ge en samlad och överblickbar 

insyn i den registrerades privatliv vid en sökning på internet. Det handlar inte om att 

personuppgifterna som sådana är kränkande eller behöver skyddas. Det är namnet på den 

registrerade som genom att figurera i sammanhang med annan information om den 

registrerade ger upphov till en kränkning av medborgarens rätt till privatliv och personlig 

integritet. Kränkningen sker genom att sökmotorer indexerar och sammanställer 

informationen, möjliggörande att irrelevant, inkorrekt eller föråldrad information kan 

lokaliseras genom att kopplas till den i sig icke-integritetskränkande personuppgiften, 

personens namn.32 

 

 

3.2.4.3 Sökmotorernas roll 

 

Frågan är om den ändrade lydelsen av den rättsliga grunden ”berättigat intresse” påverkar 

det specifika fallet av ett utövande av rätten att bli bortglömd så som den ser ut innan 

GDPR träder i kraft. Avgörande är tolkningen av lydelsen att de intressen och rättigheter 

som talar för den registrerade måste ”kräv[a] skydd av personuppgifter…”. I det typiska 

fallet av en tillämpning av rätten att bli bortglömd är det inte personuppgifter som skyddas 

vid en avvägning mellan rättigheterna till skydd för privatliv och personuppgifter och den 

sökandes intresse att få tag i information om den enskilde. Istället är det andra uppgifter 

och annan information vilken endast i förekommande fall utgör personuppgifter. Kan 

man då verkligen hävda att vid intresseavvägningen krävs ett skydd av personuppgifter, 

när den registrerades namn som sådant inte är det som kräver något skydd, utan annan 

information som kan upptäckas genom en sökning på namnet? En tolkning av den nya 

betydelsen av rätten att bli bortglömd kan göras genom en språklig jämförelse, varvid en 

så dramatisk urvattning av rättigheten inte blir sannolik.33 

 Det problematiska med den nya lydelsen av den rättsliga grunden för behandling 

”berättigat intresse” ligger i användningen av det svenska ordet ”kräver”. I den 

                                                
32 C-131/12, p. 80 – 82.  
33 Se angående bruk av andra språkversioner som vägledning vid tolkningen av EU-rättsakter målen 
C-371/02, punkt 16 och C-473/08, punkt 22. 
 
 



 
 

25 

översättning artikeln fått framstår det, som redogjorts ovan, som om den registrerades 

intressen eller fri- och rättigheter kräver att personuppgifter skyddas. En jämförelse med 

den engelska lydelsen ger bestämmelsen en potentiell annan innebörd: ”where such 

interests are overridden by the interests or fundamental rights and freedoms of the data 

subject which require protection of personal data” (författarens kursivering). I ljuset av 

detta får den svenska lydelsen en potentiell ytterligare innebörd, nämligen att skyddet av 

personuppgifter krävs för att skydda den registrerades fri- och rättigheter, eller 

annorlunda uttryckt att skyddet för den registrerades fri- och rättigheter förutsätter ett 

skydd för dennes personuppgifter.  

 En sådan tolkning skulle inte frångå rätten att bli bortglömd i dess nuvarande 

betydelse, nämligen att personuppgifter som i sig inte är integritetskränkande, såsom ett 

namn, kan skyddas eller raderas ur register för att möjliggöra ett skydd för den 

registrerades rätt till privatliv. Tolkningen tar emellertid inte hänsyn till skillnaden i 

dataskyddsförordningens inledande hänvisning till rätten om skydd för personuppgifter 

istället för en uttrycklig hänvisning till rätten om skydd för privatlivet. Min tolkning är 

att denna skillnad sannolikt inte påverkar förordningens räckvidd vid skydd för rätten om 

privatliv. Övergången till att hänvisa särskilt till rätten av skydd av personuppgifter syftar 

mer sannolikt till att framhäva denna rättighet än till att ändra innebörden av rätten att bli 

bortglömd. Även tystnaden i denna fråga i skälen till förordningen talar för att inget så 

radikalt varit avsett, betydelsen av att kunna utöva sin rätt att bli bortglömd har där istället 

framhävts.34 

 

 

3.2.5  Olaglig behandling 

 

Att rätten att bli bortglömd uppstår om personuppgifter behandlats olagligt har vid första 

granskning ett brett tillämpningsområde. Den skulle kunna tolkas så att den 

personuppgiftsansvarige är skyldig att radera personuppgifter vid varje överträdelse av 

såväl GDPR som någon som helst annan lag. Ett sådant system vore inte 

sammanhängande eller fördelaktigt för den enskilde – inte alla överträdelser av 

dataskyddsregleringen är integritetsskadande i sådan utsträckning att det motiverar att 

den registrerades uppgifter utplånas. Tänkbart är att personuppgifterna avser exempelvis 

                                                
34 Skäl 65 till den allmänna dataskyddsförordningen. 
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ekonomi eller hälsa och framställts eller inhämtats på ett för den registrerade betungande 

eller omständligt sätt, i en process som den registrerade inte vill upprepa.35 Mer sannolikt 

än den extrema bokstavstolkningen är att bedöma grunden ”olaglig behandling” utifrån 

GDPRs grunder för behandling, mer specifikt kravet på att behandling ska vara laglig, 

enligt artikel 5 st. 1 a) och artikel 6 st. 1, vari villkoren för laglig behandling anges vara 

att behandlingen har en laglig grund. Det är emellertid inte säkert att detta är den rätta 

betydelsen. En personuppgiftsansvarig som kontaktas av en registrerad som hävdar sin 

rätta att bli bortglömd med olaglighet som grund bör tillmötesgå en sådan begäran även 

om den påstådda lagöverträdelsen är av en annan natur. Skyldigheten att radera vid 

olaglig behandling lyder under de allmänna begränsningarna i rätten att bli bortglömd, 

vilka utvecklas nedan under avsnitt 3.4.  

 Den personuppgiftsansvarige har med anledning av tillämpningsgrunden olaglig 

behandling, en skyldighet att utvärdera huruvida behandlingen som utförs är laglig, och 

löper annars risk att utsättas för tillsynsmyndighetens uppmärksamhet. En eventuell 

sanktionsavgift skulle i så fall kunna påföras såväl för att behandlingen saknat laglig 

grund som för att den personuppgiftsansvarige inte respekterat de registrerades 

rättigheter, jämte artikel 83 st. 4 och 5.  

 

 

3.2.6  Rättslig förpliktelse förutsätter gallring 

 

Unionsrätt eller medlemsländernas nationella rätt kan i vissa fall ge upphov till 

förpliktelser att radera personuppgifter. Rätten att bli bortglömd omfattar även sådana 

övriga förpliktelser, oaktat att dessa kommer från utanför den allmänna 

dataskyddsförordningen. Det är svåröverskådligt hur sådana förpliktelser kan uppstå, men 

lagstiftaren förtydligar i skälen till förordningen att lagstiftningsåtgärder som ger upphov 

till dessa förpliktelser måste vara nödvändiga och proportionerliga med hänsyn till 

särskilda ändamål av allmänna intressen.36 Det återstår att se hur omfattande skillnader 

som uppstår mellan medlemsstaterna till följd av särregleringar och vad konsekvenserna 

blir för den enhetlighet som förordningen eftersträvar. 

 

                                                
35 Jämför med förordningens hänsynstagande till detta intresse genom instiftandet av rätten till 
dataportabilitet, artikel 20 samt skäl 68 till den allmänna dataskyddsförordningen. 
36 Skäl 73 till den allmänna dataskyddsförordningen. 
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3.2.7  Utökad rätt att bli bortglömd för minderåriga 

 

GDPR skärper integritetsskyddet för registrerade under 16 år, innebärande såväl högre 

krav på samtycke av den som har föräldraansvar för barnet samt en särskilt föreskriven 

skyldighet att radera personuppgifter om dessa insamlats från barn, enligt 

artikel 17 st. 1 f). Denna utökade rätt att bli bortglömd innebär att den personuppgift-

sansvarige alltid måste radera personuppgifter som insamlats när den registrerade var 

minderårig om denne begär detta, såvida inte de allmänna begränsningarna av rätten är 

tillämpliga. Specifikt gäller regeln för fall då samtycket inhämtats i samband med 

”erbjudande av informationssamhällets tjänster” direkt till den minderåriga. Vad exakt 

som avses är inte enkelt att sammanfatta utan bestäms i annan förordningsrättsakt, 

direktivet om informationssamhällets tjänster.37 Sociala medier framstår som 

huvudsakligt fokus för regeln. 

 Medlemsstaterna får i nationell rätt föreskriva en annan ålder än 16 och för Sverige 

har dataskyddsutredningen föreslagit att barn över 13 år på egen hand ska kunna samtycka 

till behandling.38 Värt att anmärka är att detta utökade skydd för minderåriga särskilt avser 

personuppgifter som publicerats på internet eller på annat sätt offentliggjorts. Den 

utökade rättigheten avser åldern vid tidpunkten då personuppgifterna samlats in eller 

lämnats, innebärande att den utökade rättigheten även kan utövas av vuxna avseende 

publiceringar från ungdomen.39  

 

 

3.3  Skyldigheter vid ”offentliggörande av uppgifterna”  
 

En till viss del oklar förändring under GDPR är den personuppgiftsansvariges skyldighet 

att i vissa fall meddela sin tillämpning av rätten att bli bortglömd vidare till övriga 

personuppgiftsansvariga som också behandlar personuppgiften. Skyldigheten regleras av 

artikel 17 st. 2. 

                                                
37 Art. 1 st. 1 av Europaparlamentets och Rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett 
informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för 
informationssamhällets tjänster (kodifiering). 
38 SOU 2017:39, s. 153. 
39 Skäl 65 till den allmänna dataskyddsförordningen. 
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Bestämmelsen motsvaras delvis av PuL 28 §, där skyldigheten för den 

personuppgiftsansvarige att meddela andra som mottagit uppgiften begränsas till fall då 

den registrerade uttryckligen begär detta eller om ”mera betydande skada eller olägenhet 

för den registrerade skulle kunna undvikas genom en underrättelse.” Även skyldigheten 

under artikel 17 st. 2 av GDPR begränsas, men till skillnad från PuL 28 § utgör 

meddelandeskyldigheten utgångspunkten under GDPR. Skillnaden i lydelse mellan de 

två bestämmelserna är inte omfattande men har likväl stor betydelse. Utgångspunkten har 

ändrats från att inte meddela utan särskilda fall till att meddela, i en omfattning som får 

bestämmas av omständigheterna. Skyldigheten instiftades i syfte att stärka rätten att bli 

bortglömd i nätmiljön.40 

 Den nya bestämmelsen om meddelandeskyldighet är intressant i jämförelse med 

bakgrunden till rätten att bli bortglömd, då den tar utgångspunkt i situationen då en 

personuppgiftsansvarig ”offentliggjort” personuppgifter. Den som publicerar person-

uppgifter på en hemsida offentliggör uppgifterna, men detsamma bör också i min mening 

gälla för en sökmotor som är allmänt tillgänglig.   

 Skyldigheten att underrätta andra personuppgiftsansvariga som behandlar 

personuppgifter vilka man en gång offentliggjort har en logisk förklaring när dessa andra 

personuppgiftsansvariga har tillgång till personuppgifterna med anledning av 

offentliggörandet. En sorts ansvar för den andra behandlingen kan då i någon mening 

sägas åvila den personuppgiftsansvarige som offentliggjort uppgifterna. Bestämmelsen 

begränsas emellertid inte till att informera sådana personuppgiftsansvariga som erhållit 

uppgifterna genom offentliggörandet, vilket skulle motsvara förutsättningarna för 

skyldigheten enligt 28 § PuL att informera ”tredje man till vilken uppgifterna har lämnats 

ut”. Vid en ordalydelsetolkning av bestämmelsen är samtliga personuppgiftsansvariga 

som i någon mening offentliggör en viss personuppgift som utgångspunkt skyldiga att 

                                                
40 Skäl 66 till den allmänna dataskyddsförordningen. 

2.   Om den personuppgiftsansvarige har offentliggjort personuppgifterna och enligt punkt 1 
är skyldig att radera personuppgifterna, ska den personuppgiftsansvarige med beaktande av 
tillgänglig teknik och kostnaden för genomförandet vidta rimliga åtgärder, inbegripet 
tekniska åtgärder, för att underrätta personuppgiftsansvariga som behandlar 
personuppgifterna om att den registrerade har begärt att de ska radera eventuella länkar till, 
eller kopior eller reproduktioner av dessa personuppgifter. 
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vidta rimliga åtgärder för att informera samtliga andra personuppgiftsansvariga om att 

den registrerade begärt att personuppgiften ska raderas.  

 Skyldigheten omfattar enligt dess bokstavstolkning även sökmotorer. Rätten att bli 

bortglömd under GDPR medför alltså att sökmotorerna måste pröva om en skyldighet 

föreligger att informera andra personuppgiftsansvariga som sökmotorföretagen vet 

behandlar uppgifterna om att personuppgifterna bör raderas.  Exempelvis kan sådana 

personuppgiftsansvariga vara de som driver hemsidorna dit sökmotorernas länkar leder. 

 Mot att en sådan skyldighet åvilar sökmotorföretagen talar följande argument, i) att 

indexeringen sökmotorerna utför inte utgör ”offentliggörande” av personuppgiften 

eftersom denna redan finns på internet, och ii) att det vore orimligt att ålägga 

sökmotorföretagen skyldigheten att ”städa” internet, då de åtgärder som skulle krävas i 

skulle vara betungande i förhållande till sökmotorns automatiska roll i behandlingen. Med 

tanke på att sökmotorföretagen sannolikt skulle vara först att motta varje begäran om att 

bli bortglömd skulle dessa dessutom huvudsakligen vara de som förväntas kontakta andra 

personuppgiftsansvariga om skyldigheten.  

 Sökmotorerna, särskilt Google, intar emellertid redan idag en framträdande roll som 

uttolkare av betydelsen av rätten att bli bortglömd.41 Den främsta följden av skyldigheten 

att informera andra personuppgiftsansvariga vid ett offentliggörande, om det gäller även 

sökmotorer, skulle bli att sökmotorerna skulle behöva börja informera om vilka 

personuppgifter som avses vilket Google inte gör idag.  Under nu gällande rätt att bli 

bortglömd informerar Google webpublikationer om att en länk till innehåll på deras 

hemsida har utplånats till följd av en tillämpning av rätten att bli bortglömd, men inte 

detaljerna som skulle krävas under GDPR.42 

 

 

3.4  Begränsningarna av rätten att bli bortglömd 

 

Rätten att bli bortglömd, som tar formen av en allmän gallringsbestämmelse under 

parollen ”lagringsminimering”, är föremål för ett antal allmänna begränsningar vilka 

gäller samtliga grunder för dess tillämpning enligt ovan. Dessa begränsningar redogörs 

                                                
41 Lee, Recognizing Rights in Real Time: The Role of Google in the EU Right to Be Forgotten, s. 1094–
1095. 
42 A.a, s. 1041. 
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för i tur och ordning i det följande, i syfte att klargöra rättighetens omfattning. 

Skyldigheten för den personuppgiftsansvarige att radera personuppgifter samt därefter 

informera andra personuppgiftsansvariga vid ett offentliggörande är således enligt 

artikel 17 st. 3 begränsad och ”… ska inte gälla i den utsträckning som behandlingen är 

nödvändig av följande skäl:” (Min kursivering.) 

 

a) För att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet, 

 

Undantaget motsvaras av 7 § PuL med den skillnaden att undantaget i GDPR endast avser 

yttrande- och informationsfriheten, där undantaget i PuL gällt samtliga bestämmelser i 

tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Begränsningen till respekt för 

yttrande- och informationsfrihet är betydelsefull, då rätten att bli bortglömd även tidigare 

inneburit en avvägning mellan dessa friheter och personlig integritet. Att exempelvis 

nyhetspublikationer inte omfattas av skyldigheten att radera personuppgifter så länge 

behandlingen innebär ett utövande av yttrandefrihet går i linje med EU-domstolens 

argumentationslinje i Costeja-fallet.43  

 Det är anmärkningsvärt att dataskyddsdirektivet tycks ha tagit något mindre hänsyn 

till yttrande- och informationsfrihet än den allmänna dataskyddsförordningen gör. 

Dataskyddsdirektivets artikel 9 föreskriver att ”Medlemsstaterna skall med avseende på 

behandling av personuppgifter som sker uteslutande för journalistiska ändamål eller 

konstnärligt eller litterärt skapande besluta om undantag och avvikelser från 

bestämmelserna i detta kapitel, kapitel IV och kapitel VI endast om de är nödvändiga för 

att förena rätten till privatlivet med reglerna om yttrandefriheten.” (Min kursivering.)  

 Min tolkning av den uttryckliga hänvisningen till informationsfrihet i GDPR artikel 

17 är att den inte bör innebära en inskränkning av sökmotorernas ansvar som det tar sig 

uttryck i Costeja-fallet, låt vara att argument skulle kunna föras om vikten av fungerande 

sökmotorer för att tillgodose EU-medborgares informationsfrihet. Avvägningen i 

Costeja-fallet omfattar hänsyn till andra rättigheter under stadgan, där integritetshotet 

som den sammanställning och förenklad sökning som sökmotorerna medför kan utgöra 

ett tyngre vägande intresse än övriga samhällets informationsfrihet.44 Den uttryckliga 

hänvisningen till informationsfrihet kan emellertid påverka bedömningen i enskilda fall, 

                                                
43 C-131/12, p. 85. 
44 C-131/12, p. 87. 
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då ansvaret för att göra en första bedömning faller på sökjättarna.45 Konsekvenserna ur 

rättssäkerhetsperspektiv av sökjättarnas ansvar i detta hänseende utvecklas i viss mån 

nedan under avsnitt 5.2 och därpå följande avsnitt. 

 

b) För att uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt 

unionsrätten eller enligt en medlemsstats nationella rätt som den 

personuppgiftsansvarige omfattas av eller för att utföra en uppgift av allmänt 

intresse eller som är ett led i myndighetsutövning som utförs av den 

personuppgiftsansvarige,  

 

Under PuL har andra lagar företräde framför personuppgiftsregleringen jämte lagens 2 §. 

GDPR äger som unionsrättsakt företräde framför medlemsstaternas lagstiftning enligt 

företrädesprincipen,46 innebärande att en liknande lagstiftningsteknik för att möjliggöra 

särregleringar på specifika områden inte blir möjlig. Istället medger GDPR ett antal 

undantag för de konkreta rättigheter och skyldigheter som etableras i lagstiftningen och 

ger medlemsstaterna uppgiften att utforma dessa undantag. En rättslig förpliktelse enligt 

unions- eller medlemsstatsrätt utgör således rättslig grund för behandling enligt 

artikel 6 st. 1 c) med angivna förutsättningar för hur en sådan rättslig förpliktelse får 

skapas under artikel 6 st. 2 och 3. En avvägning ska göras vid skapandet av den rättsakt 

som föreskriver ett undantag och denna måste uppfylla ett mål av allmänt intresse, varvid 

även proportionalitet är ett krav.  

 Begränsningen i rätten att bli bortglömd för fall då fortsatt behandling krävs enligt 

unionsrätten eller medlemsstatens nationella rätt, artikel 17 st. 1 e), måste läsas i ljuset av 

begränsningarna i sådana lagstiftningsåtgärder för att få sin rätta betydelse. 

Harmoniseringssyftet bakom GDPR skulle förfelas om varje medlemsstat fritt skulle 

kunna urholka den registrerades rättigheter med egna lagstiftningsåtgärder. 

 Undantaget utgör en nödvändighet för att möjliggöra tillämpning av lagstiftning inom 

andra områden, inte minst sådana områden där tillsyn av myndigheter och 

dokumentationsarbete av den enskilde är en förutsättning. Ett exempel på detta är 

dokumentation enligt bokföringslagen, där personuppgifter i viss utsträckning måste 

figurera. Andra exempel är för att möjliggöra effektiv tillämpning av skatteregler, 

                                                
45 C-131/12, p. 99. 
46 Principen om EU-rättens företräde grundlades genom EG-domstolens dom den 15 juli 1964, mål 6/64, 
Flaminio Costa mot E.N.E.L, EU:C:1964:66. 
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penningtvättslagstiftning, skyldighet att utföra kreditprövning av konsumenter innan 

tillhandahållande av lån, o.d. Undantag är även nödvändiga för att upprätthålla 

offentlighetsprincipen och annat myndighetsarbete, och innebär på ett betryggande sätt 

att en personuppgiftsansvarig inte måste väga olika lagstiftningar mot varandra utan kan 

fullfölja en förpliktelse enligt nationell rätt utan att oroa sig över huruvida detta innebär 

ett överskridande av personuppgiftsregleringen. 

 Notera att begränsningen av rätten att bli bortglömd för fall då en rättslig förpliktelse 

föreligger för behandling motsvaras av en reglering av att personuppgiftsansvariga i vissa 

fall kan vara skyldiga att gallra, jfr. 3.2.6 ovan, varvid eventuella motstridigheter lämnas 

till varje medlemsstats nationella rättshierarki. En problematik som kan komma att uppstå 

är fall då en personuppgiftsansvarig är skyldig att följa flera medlemsstaters nationella 

rätt för en enskild behandling, varvid en medlemsstat ålägger en förpliktelse att radera 

och den andra att bevara. Det faktum att artikel 17 st. 3 b) är ett undantag till grunderna 

för radering bör i dessa fall vara den mest närliggande lösningen. 

 

c) För skäl som rör ett viktigt allmänt intresse på folkhälsoområdet enligt artikel 

9.2 h och i samt artikel 9.3, 

 

Undantaget rör sådana intressen på folkhälsoområdet vilka i Sverige skyddas i olika 

lagstiftningar, såsom exempelvis Patientdatalagen (SFS 2008:355). Att närmare utreda 

konsekvenserna av utvidgandet av rätten att bli bortglömd för hälso- och sjukvård ligger 

utanför syftet med detta arbete, varför undantaget endast uppräknas för att ge en komplett 

bild. 

 

d) För arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska 

forskningsändamål eller statistiska ändamål enligt artikel 89.1, i den 

utsträckning som den rätt som avses i punkt 1 sannolikt omöjliggör eller 

avsevärt försvårar uppnåendet av syftet med den behandlingen, 

 

Det framgår av undantagets lydelse att det är avsett att tillämpas sparsamt, såväl i typen 

av aktör som utpekade verksamheter. Således innebär inte denna begränsning en 

möjlighet för kommersiella aktörer att använda personuppgifter tillhörande kunder eller 

anställda för intern statistik i utvecklingssyfte eller andra liknande kommersiella ändamål. 

Sådan statistikföring måste istället motiveras på annat vis, exempelvis genom dess närhet 
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till den erbjudna tjänsten, vilket i undantagsfall skulle kunna motivera behandlingen 

utifrån avtal med den registrerade. Den mest försiktiga och i min mening mest riktiga 

metod vore att inhämta uttryckligt samtycke till statistisk behandling från den 

registrerade. 

 Enligt min mening föranleder begränsningen ett skifte i hur privata aktörer använder 

sig av personuppgifter för statistik. Information som är av värde för statistiken bör i 

flertalet fall kunna bearbetas frånkopplat från den faktiska personen, dvs. i avidentifierad 

form.47 Aktörer vars verksamhet inte faller under begränsningen kan på så vis ändå 

sammanställa statistik för sin verksamhet förutsatt att informationen i statistiken inte 

längre direkt eller indirekt kan hänföras till de registrerade. Information som inte längre 

kan härledas till fysiska personer som är i livet utgör inte personuppgifter och omfattas 

därför inte heller av rätten att bli bortglömd, vilken endast avser personuppgifter, enligt 

artikel 17 st. 1.  

 

e) För att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.  

 

Begränsningen är av stor relevans för säkerställande av ett effektivt rättsmedel. 

Nödvändighetsrekvisitet i artikel 17 st. 3 bör enligt min mening föranleda försiktighet vid 

användningen av denna begränsning, och personuppgiftsansvariga och 

personuppgiftsbiträden bör vara noggranna i dokumentering om undantaget används. 

Begränsningen bör användas för att bevara noggrant utvalda personuppgifter vars 

relevans för det rättsliga anspråket är tydligt, och aldrig hela kategorier av 

personuppgifter eller register när detta kan undvikas.48 

 Det är värt att notera att begränsningen inte motsvaras av en laglig grund för 

behandling, innebärande att en rätt att bevara personuppgifter för att kunna fastställa, göra 

gällande eller försvara rättsliga anspråk endast omfattar sådana personuppgifter som den 

personuppgiftsansvarige redan har i sin besittning. En möjlig laglig grund för behandling 

för denna typ av ändamål skulle emellertid kunna vara den personuppgiftsansvariges 

berättigade intresse, jämte artikel 6 st. 1 f). 

 

                                                
47 För en mer ingående förklaring av begreppet avidentifiering och dess tillämpningsmöjligheter och 
förutsättningar, se 29 working party, opinion 05/2014 on anonymisation techniques.  
48 Se skäl 111 till den allmänna dataskyddsförordningen, där detta resonemang anförs angående 
överföringar till skydd för allmänintresse. 
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4 Rätten att bli bortglömd i praktiken 
4.1  Praktiska problem vid tillämpningen 
 

Med GDPR införs principer om minimering av lagring, ändamål och behandling. 

Principerna om minimering lyfts fram i skälen till förordningen och utgör kärnan av 

förordningens reform av unionens hantering av personuppgifter.49 Rätten att bli 

bortglömd är ett led i detta, nämligen det som säkerställer att behandlingen upphör när så 

följer av minimeringsprinciperna. I ljuset av den enorma ansamling av data som många 

organisationer samlar in och bearbetar förutsätts tekniska hjälpmedel för att rätten att bli 

bortglömd i dess nya betydelse ska kunna säkerställas i praktiken. Sådana åtgärder 

inbegriper grundläggande tekniska och organisatoriska åtgärder, vilka GDPR kräver i 

syfte att skydda personuppgifter under behandling.50  

 Under detta avsnitt behandlas vissa problem som personuppgiftsbehandlare, dvs. både 

personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden, måste ta hänsyn till för att kunna 

säkerställa rätten att bli bortglömd i praktiken. Analysen utgår från de nya begrepp som 

införts i förordningen avseende det inbyggda dataskyddet och det närliggande problemet 

med risken för personuppgiftsläckor. Därefter behandlas ett tolkningsproblem av rätten 

att bli bortglömd avseende säkerhetskopior av sådana IT-system där personuppgifter 

figurerar. 

 

                                                
49 Skäl 39 till allmänna dataskyddsförordningen. 
50 29 working party, Guidelines on personal data breach notification under Regulation 2016/679, 3 
oktober 2017.  
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4.2  ”Privacy by design” och ”Data protection by design” 
 

 

Kraven på dataskyddsarbete enligt GDPR skiljer sig väsentligt från tidigare krav enligt 

dataskyddsdirektivet även om språket, med kravet på ”lämpliga tekniska och 

organisatoriska åtgärder” till viss del har återanvänts.51 

 I artikel 25 av GDPR uppställs skyldigheten för personuppgiftsansvariga och biträden 

att arbeta utifrån termerna ”inbyggt dataskydd och dataskydd som standard” eller på 

engelska ”data protection by design and by default”. Betydelsen av begreppet är inte helt 

klart, bland annat avseende hur begreppet förhåller sig till den tidigare etablerade teorin 

om ”Privacy by Design and by Default”. Sannolikt är att teorin om ”Privacy by Design 

and by Default” varit vägledande för utvecklingen av förordningens artikel 25.52 

Bestämmelsen tar likt principerna om ”Privacy by Design” sikte bland annat på 

utvecklingen av de system vari behandlingen av personuppgifter sker.53  

                                                
51 Se skäl 46 till Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för 
enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana 
uppgifter. 
52 Lambert, A user’s guide to data protection, s. 316. 
53 Bygrave, Data Protection by Design and by Default: Deciphering the EU’s legislative requirements, s. 
106. 

Artikel 25 

Inbyggt dataskydd och dataskydd som standard 
1.   Med beaktande av den senaste utvecklingen, genomförandekostnader och behandlingens 
art, omfattning, sammanhang och ändamål samt riskerna, av varierande sannolikhetsgrad och 
allvar, för fysiska personers rättigheter och friheter ska den personuppgiftsansvarige, både vid 
fastställandet av vilka medel behandlingen utförs med och vid själva behandlingen, genomföra 
lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder – såsom pseudonymisering – vilka är 
utformade för ett effektivt genomförande av dataskyddsprinciper – såsom uppgiftsminimering 
– och för integrering av de nödvändiga skyddsåtgärderna i behandlingen, så att kraven i denna 
förordning uppfylls och den registrerades rättigheter skyddas. 

2.   Den personuppgiftsansvarige ska genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska 
åtgärder för att, i standardfallet, säkerställa att endast personuppgifter som är nödvändiga för 
varje specifikt ändamål med behandlingen behandlas. Den skyldigheten gäller mängden 
insamlade personuppgifter, behandlingens omfattning, tiden för deras lagring och deras 
tillgänglighet. Framför allt ska dessa åtgärder säkerställa att personuppgifter i standardfallet 
inte utan den enskildes medverkan görs tillgängliga för ett obegränsat antal fysiska personer. 

(St. 1-2 av 3.) 
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 Vanligt idag är att skyddsåtgärder såsom brandväggar, antivirusprogram och 

gallringsfunktioner är externa till systemen och utvecklats eller införts när systemen redan 

är operativa. Sådana lösningar medför generellt effektivitetsförsämringar jämfört med då 

skyddet är inbyggt i systemet, vilket är en av de bärande punkterna för teorin om ”Privacy 

by Default”.54  

 ”Privacy by Design and by Default” kommer i det följande att beskrivas och bearbetas 

i syfte att söka uttolka innebörden av artikel 25 med anledning av dess påfallande likheter 

med artikel 25. 

 ”Privacy by Default” presenterades ursprungligen som omfattande ett antal 

grundläggande principer och hänsyn, vilka hyser påfallande likhet med sådana hänsyn 

som varit ledande för GDPR. Följande grundläggande principer, ungefärligen översatta 

och med hänvisning till deras motsvarigheter i GDPR, har mött internationellt 

erkännande:55 

 

i. ”Proaktivitet och inte reaktivitet”, innebärande att systemet ska vara 

förebyggande och inte gottgörande. 

 

Proaktivitet betyder på sin mest grundläggande nivå i sammanhanget integritetsskydd att 

integritetskränkningar ska förebyggas och förhindras. Exempelvis bör ett proaktivt 

system inte avvakta att den registrerade utövar sin rätt att bli bortglömd, utan istället 

automatiskt gallra allteftersom rätten blir aktuell. 

 

ii. ”Integritet som utgångspunkt”, innebärande ändamålsbegränsning och 

behandlingsminimering, samt med laglighet, korrekthet och öppenhet som 

fundamentala utgångspunkter. Principen om integritet som utgångspunkt går 

längre än GDPR i att även ange att behandling av personuppgifter endast ska ske 

med samtycke eller när lagen kräver det, vilket utesluter de lagliga grunderna i 

artikel 6 st. 1 a), b) och c), dvs. grundläggande betydelse, berättigat intresse och 

allmänt intresse.56 Dessa grunder omfattar intresseavvägningar och är i min 

                                                
54 ENISA, Privacy and Data Protection by Design – from policy to engineering, december 2014, s. 2. 
Teorin sammanfattas väl, om än kritiskt, av Schartum, Making privacy by design operative, s. 154 f f. 
55 Privacy by Design Resolution, 32nd International Conference of Data Protection and Privacy 
Commissioners, Jerusalem, Israel, oktober 2010. För principernas innehåll, se Cavoukian, Privacy by 
Design, The 7 Foundational Principles. 
56 Cavoukian, Privacy by Design, The 7 Foundational Principles, s. 3. 



 
 

37 

mening betydelsefulla för en praktiskt tillämplig reglering. Principerna om 

ändamålsbegränsning och behandlingsminimering har integrerats i GDPR under 

artikel 5 st. 1 c).57 All behandling ska ske på ett ”lagligt, korrekt och öppet sätt” 

enligt artikel 5 st 1. a). 

 

I praktiken innebär principen en medvetenhet hos systemutvecklaren och 

personuppgiftsbehandlaren kring de registrerades personliga integritet. I dess mest 

grundläggande betydelse innebär minimering att inte samla in, behandla eller lagra 

personuppgifter när det de avses för enkelt kan genomföras utan uppgifterna. 

 

iii. ”Inbyggd integritet”, innebärande att integritetshänsyn måste byggas in i 

teknologiska lösningar och åtgärder på ett ”holistiskt, integrerande och kreativt” 

sätt. Vid utveckling av program och tekniska lösningar bör konsekvenserna för 

personlig integritet utvärderas och rapporteras. Betydelsen av att beakta 

konsekvenserna för integriteten av de tekniska lösningarna framhävs i artikel 35 

GDPR.58 

 

Principen är avsedd att vara teknik- och lösningsneutral och kan därför svårligen 

definieras på ett mer praktiskt eller konkret sätt utan att förlora sin betydelse. Ett exempel 

på ett inbyggt integritetsskydd vore ett system som på egen hand tillvaratar rätten att bli 

bortglömd när behandlingens ändamål är uppfyllt eller den lagliga grunden upphört. 

 

iv. ”Full funktionalitet”, innebärande en ”win-win”, att säkerhetshänsyn inte måste 

medföra uppoffringar vad gäller integritet. Principen baseras på att 

teknikutvecklingen bör överge den ”falska dikotomin” om ”Privacy vs. 

Security”.59  

v. ”Fullgott skydd för uppgifternas hela livscykel”, innebärande att informationen 

ska behandlas korrekt i varje skede, från insamling till slutlig förstöring. 

Motsvarande krav uppställs i GDPR artikel 5 st. 1, som grundläggande för all 

behandling av personuppgifter. 

 

                                                
57 Se även skäl 39 till den allmänna dataskyddsförordningen. 
58 Se även skäl 50, 84, 89 och 91 till den allmänna dataskyddsförordningen. 
59 Cavoukian, Privacy by Design, The 7 Foundational Principles, s. 3. 
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I praktiken faller ofta hänsyn till mjuka värden såsom integritet igenom vid tidspress eller 

andra trängande intressen. Principen om fullgott skydd för uppgifternas hela livscykel tar 

bland annat sikte på att tekniska lösningar måste omfatta svar på mänsklig tendens att 

frångå rutiner eller tekniska lösningar till fördel för andra metoder när exempelvis 

tidspress kräver det.  

 

vi. ”Synbarhet och transparens”, innebärande att samtliga som har ett intresse av att 

behandlingen sker på ett bra sätt också har en möjlighet att få insyn i behandlingen 

och kontrollera detta.  

 

Praktiskt tillgodoses principen genom krav på information till registrerade. Med GDPR 

införs även uttrycklig och omfattande rätt till tillgång och insyn i behandlingen, enligt 

artikel 15.  Med denna grundläggande princip avses även funktioner för effektiva 

rättsmedel, motiverat av att säkerställa personuppgiftsbehandlarens regelefterlevnad, 

vilket avspeglas av artiklarna 51 samt 77 – 84 GDPR.  Frågan om effektiva rättsmedel 

behandlas utförligare nedan under avsnitt 5. 

 

vii. ”Respekt för användares integritet”, arbetet bör hålla individens intresse av 

integritet som en allmän målsättning. 

 

Skyldigheten att arbeta mot ”inbyggt dataskydd och dataskydd som standard” kan 

innebära att existerande datasystem måste överges eller kraftigt omarbetas.60 Utvecklare 

vittnar om hur dataskydd under nuvarande ordning nedprioriteras långt efter det 

huvudsakligen drivande intresset, nämligen att snabbt få ut nya produkter och ny 

mjukvara på marknaden eller operativ inom organisationen.61  

 Det är oklart hur användbar teorin om ”Privacy by Default” är som vägledning vid 

tolkningen av innebörden av artikel 25. Enligt min åsikt har de grundläggande principerna 

sådan likhet med syftet med artikel 25 att ett system som ger uttryck för ”Privacy by 

Default” även måste uppfylla kraven i artikel 25. Det avgörande för varje 

personuppgiftsansvarig är att uttolka vad för minsta krav artikel 25 ställer, vilken medger 

hänsynstagande till implementeringskostnader och övriga proportionalitetsfaktorer. 

                                                
60 Se Schartum, Making privacy by design operative, s. 161, som anser att det bästa är att börja om från 
början. 
61 Bradley, Digital Guardian, 26/7 2017. 
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Dessutom måste personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden ta hänsyn till 

kravet även i andra delar av sin verksamhet. Skyldigheten att arbeta för ett inbyggt 

dataskydd avser inte endast systemutveckling, utan omfattar även fysiska 

säkerhetsåtgärder samt organisationsstrukturer och rutiner.62  

 Av stor betydelse är att proportionalitetsbedömningar ska göras ”med beaktande av 

den senaste utvecklingen” innebärande att GDPR vänder teknologisk utveckling till 

integritetens fördel. Teknologisk utveckling ska medföra ökade möjligheter att 

upprätthålla personlig integritet.63 En huvudsaklig utmaning i strävan efter inbyggt 

dataskydd är att det förutsätter såväl juridisk som teknisk kunskap och en god 

kommunikation och samverkan mellan dessa kunskapsområden under 

utvecklingsprocessen.64 

 Kravet på inbyggt dataskydd kan tänkas få konsekvenser vid tolkning av tidsfristen för 

tillämpning av rätten att bli bortglömd. Den personuppgiftsansvarige är skyldig att 

uppfylla en skyldighet att radera personuppgifter ”utan onödigt dröjsmål”. Av 

förordningens inbyggda hänsyn till de registrerades rättigheter bör följa att det kan utgöra 

onödigt dröjsmål att inte radera personuppgifter även när systemet där uppgifterna lagrats 

är konstruerat på ett sätt som omöjliggör snabb radering. Personuppgiftsbehandlaren som 

inte uppfyller sin skyldighet att arbeta mot inbyggt dataskydd riskerar således i min 

mening att brista inte bara i skyldigheten enligt artikel 25, utan även i andra skyldigheter 

såsom säkerställandet av de registrerades rättigheter. Långvariga och flertaliga brister vid 

behandling är en faktor som talar för påförande av administrativa sanktionsavgifter samt 

i skärpande riktning vid bedömning av sådana avgifters storlek, enligt artikel 83 st. 2. Att 

sträva efter inbyggt dataskydd blir inte minst av denna anledning av stor betydelse för 

vinstmotiverade aktörer. 

  

                                                
62 Bygrave, Data Protection by Design and by Default: Deciphering the EU’s legislative requirements, s. 
107. 
63 Jfr. Schartum, Making privacy by design operative, s. 158 f, som anför att oklarheten snarare 
uppmuntrar till att inte vidta tekniska åtgärder då nedlagda kostnader kan vara onödiga, Schartum 
efterfrågar därför mer teknikspecifika lagstiftningsåtgärder, i kontrast till lagstiftarens ambitioner om 
teknikneutralitet. 
64 Schartum, Making privacy by design operative, s. 162. 
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4.3  Missbruksregeln 
 

Ett inbyggt datasystem och utvecklade tekniska lösningar är av betydelse för att hantera 

ett svenskt specialproblem, när den svenska särregleringen kallad ”missbruksregeln” 

faller bort med GDPR:s ikraftträdande. Regleringen som följer av 5 a § PuL innebär 

förenklat att personuppgifter som lagras i automatiska system likväl inte omfattas av 

personuppgiftsregleringen om de inte ”strukturerats för att påtagligt underlätta sökning 

efter eller sammanställning av personuppgifter”.65 Det kan visa sig svårt att utan 

ändamålsenliga tekniska hjälpmedel utplåna personuppgifter i ostrukturerat material om 

rätten att bli bortglömd aktualiseras. Ett extremt exempel vore om publicering och lagring 

av namn i olika dokument och på hemsidor under lång tid varit beroende av den 

registrerades samtycke, när plötsligt den registrerade återkallar sitt samtycke i enlighet 

med artikel 7. Den personuppgiftsansvarige konfronteras då inte bara med 

bedömningssvårigheterna huruvida det finns annan grund för behandling, utan denne 

måste även lokalisera personuppgiften i samtliga dokument och platser där den finns för 

att kunna utplåna den när ingen annan rättslig grund motiverar behandlingen.   

 Enligt min mening är inbyggda datasystem för all behandling av personuppgifter den 

rimligaste lösningen på sådana problem för organisationer med omfattande 

personuppgiftsbehandling. Avgörande är att vända teknologin från ett integritetsskadligt 

fenomen till ett integritetsfrämjande verktyg.  

                                                
65Datainspektionen, missbruksregeln upphör, 23/02 2017. 
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4.4  Tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder 

4.4.1  Säkerhet i samband med behandlingen 

 

Rätten att bli bortglömd är inte ett fullgott skydd för den personliga integriteten utan 

åtgärder för att personuppgifter förblir begränsade till den behandling och lagring de är 

avsedda för. Sådana åtgärder måste vara såväl förebyggande av personuppgiftsläckor och 

andra intrång som utformade att hantera situationer där personuppgifter redan har läckts. 

GDPR uppställer krav på säkerhet i samband med behandlingen i artikel 32.  

 

 

Åtgärder för att förhindra obehörig spridning av personuppgifter är av särskild betydelse 

för rätten att bli bortglömd. Om personuppgifterna sprids vid en läcka, en 

personuppgiftsincident, kan den personuppgiftsansvarige aldrig se till att den registrerade 

blir ”bortglömd. För att förhindra spridning uppmuntras personuppgiftsansvariga att vidta 

Artikel 32 
Säkerhet i samband med behandlingen 

1.   Med beaktande av den senaste utvecklingen, genomförandekostnaderna och behandlingens 
art, omfattning, sammanhang och ändamål samt riskerna, av varierande sannolikhetsgrad och 
allvar, för fysiska personers rättigheter och friheter ska den personuppgiftsansvarige och 
personuppgiftsbiträdet vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa 
en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till risken, inbegripet, när det är lämpligt 

a) pseudonymisering och kryptering av personuppgifter, 

b) förmågan att fortlöpande säkerställa konfidentialitet, integritet, tillgänglighet och 
motståndskraft hos behandlingssystemen och -tjänsterna, 

c) förmågan att återställa tillgängligheten och tillgången till personuppgifter i rimlig tid vid en 
fysisk eller teknisk incident, 

d) ett förfarande för att regelbundet testa, undersöka och utvärdera effektiviteten hos de 
tekniska och organisatoriska åtgärder som ska säkerställa behandlingens säkerhet. 

2.   Vid bedömningen av lämplig säkerhetsnivå ska särskild hänsyn tas till de risker som 
behandling medför, i synnerhet från oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring 
eller till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de personuppgifter som överförts, 
lagrats eller på annat sätt behandlats. 

(…) 

4.   Den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet ska vidta åtgärder för att 
säkerställa att varje fysisk person som utför arbete under den personuppgiftsansvariges eller 
personuppgiftsbiträdets överinseende, och som får tillgång till personuppgifter, endast 
behandlar dessa på instruktion från den personuppgiftsansvarige, om inte unionsrätten eller 
medlemsstaternas nationella rätt ålägger honom eller henne att göra det. 
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olika åtgärder såsom att, när det är lämpligt, använda kryptering och/eller 

pseudonymisering för att skydda personuppgifterna. Vid bruk av sådana metoder minskas 

risken för att den registrerades personliga integritet äventyras även om personuppgifterna 

skulle komma att spridas eller tillgås obehörigen. Om en läcka ändå inträffar är 

integritetshotet därefter inte oåterkalleligt avseende alla typer av personuppgifter; om 

exempelvis tillgång till användarkonton sprids kan den registrerade och 

personuppgiftsbehandlaren i stor utsträckning avbryta integritetshotet genom att byta 

eller frysa tillgång till konto eller lösenord.  

 

 

4.4.2   Skyldigheten att informera - 72-timmarsstandarden 

 

 

Med GDPR införs en skyldighet att som utgångspunkt vid en personuppgiftsincident 

informera tillsynsmyndigheten om att incidenten inträffat. Dessutom ska den 

personuppgiftsansvarige informera de registrerade om incidenten ”Om 

personuppgiftsincidenten sannolikt leder till en hög risk för fysiska personers rättigheter 

och friheter…”, enligt artikel 34 st. 1. Information om en personuppgiftsincident ska som 

utgångspunkt, dvs. ”om så är möjligt”, anmälas inom 72 timmar från då den 

personuppgiftsansvarige fått vetskap om incidenten. Skyldigheten att informera och 

72-timmarsstandarden för informerande av personuppgiftsincidenter till 

tillsynsmyndigheter och berörda registrerade utgör en del av att säkerställa de 

registrerades integritet. Genom att höja trycket på personuppgiftsansvariga att iaktta 

säkerhet och uppmärksamhet i sina tekniska lösningar minskar risken för 

Artikel 33 
Anmälan av en personuppgiftsincident till tillsynsmyndigheten 

1.   Vid en personuppgiftsincident ska den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål och, 
om så är möjligt, inte senare än 72 timmar efter att ha fått vetskap om den, anmäla 
personuppgiftsincidenten till den tillsynsmyndighet som är behörig i enlighet med artikel 55, 
såvida det inte är osannolikt att personuppgiftsincidenten medför en risk för fysiska personers 
rättigheter och friheter. Om anmälan till tillsynsmyndigheten inte görs inom 72 timmar ska 
den åtföljas av en motivering till förseningen. 

2.   Personuppgiftsbiträdet ska underrätta den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål 
efter att ha fått vetskap om en personuppgiftsincident. 

(St. 1–2 av 5) 
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personuppgiftsincidenter. När de personuppgiftsansvariga strävar mot att uppfylla 

förordningens krav på skyndsamhet minskar också risken för att personuppgiftsincidenter 

blir omfattande, då inte alla läckor är momentana utan kan utgöras av ett intrång som 

möjliggör att information tillgås över längre tid.66 Härutöver möjliggörs genom 

informationsplikten att åtgärder i efterhand kan minska incidentens påverkan på de 

registrerades personliga integritet.  Registrerade som får information om en incident kan 

ofta agera för att begränsa sin skada av densamma, exempelvis genom att byta uppgifter 

och lösenord eller spärra finansiella tjänster. 

 På senare tid har flera stora dataläckor inträffat, varav de mest omfattande berört 

miljontals.67 I juli 2017 uppdagades exempelvis att Equifax, ett av USA:s största 

kreditprövningsföretag, utsatts för en läcka av över 143 miljoner kunders uppgifter. 

Uppgifterna omfattade i många fall ”social security” nummer, vilka i det amerikanska 

finansiella systemet kan användas för att ansöka om kreditkort. Ett enda företags 

säkerhetsbrister föranledde alltså att en befolkning motsvarande nära en tredjedel av den 

Europeiska Unionens fortsättningsvis löper en enormt förhöjd risk att utsättas för 

identitetsstöld, då ”social security” nummer svårligen kan ändras.68 

 För många av de största dataläckorna på senare tid är den gemensamma nämnaren inte 

bara integritetskränkningen gentemot den enskilde utan även att de personuppgift-

sansvariga avvaktat med att informera om att dataskyddsincidenten inträffat. Företagen 

har i samtliga fall varit skyldiga att rapportera om kurspåverkande information 

skyndsamt. Med den snäva skyndsamhetsskyldigheten under GDPR avser lagstiftaren att 

denna tendens till senfärdighet ska motverkas,69 ett särskilt redskap är skyldigheten att 

motivera varför anmälan har dröjt om denna sker efter mer än 72 timmar. På så vis skapar 

lagstiftningen en stark utgångsposition för tillsynsmyndigheter för det fall påföljder blir 

aktuellt, samtidigt som den integritetsfrämjande skyndsamheten uppmuntras. Den 

personuppgiftsansvariges vilja att samarbeta med tillsynsmyndigheten borde dessutom 

vara stark, då sådant samarbete är en grund för bedömningen av omfattningen av 

administrativa sanktionsavgifter, enligt artikel 83 st. 2 f).  

                                                
66 För ett tidigt exempel: cnet.com, 2/1 2002.  
67 Solon, The Guardian, 23/9 2016. Infosecurity magazine, 5/5 2011. Aspan, Reuters, 11/6 2011.  
68 Isidore, CNN tech, 8/9 2017. Goldberg, CNBC 27/9 2017. 
69 Skäl 85 till den allmänna dataskyddsförordningen. 
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 Att skyldigheten avser att informera tillsynsmyndighet och berörda registrerade inom 

72 timmar har uppmärksammats som en stor utmaning.70 Det bör påpekas att 

skyldigheten, likt de flesta skyldigheter och rättigheter under GDPR är föremål för 

avvägningar och bedömningar i det enskilda fallet. Bedömningsgrunden för huruvida en 

säkerhetsincident måste rapporteras till tillsynsmyndighet eller förmedlas till registrerade 

och hur snabbt det i så fall ska ske är risken för enskildas fri- och rättigheter.  

 

 

4.4.3   Informationssäkerhetsprogram 

 

Med avancerade program för registrering och loggning av behandling och annat beteende 

inom interna IT-system följer en insamling av data som i sin tur kan innebära ett 

integritetsintrång gentemot den personuppgiftsbehandlarens anställda. Med högre 

säkerhet följer ofta mer övervakning exempelvis på så vis att anställda som nyttjar 

devicer71 de fått tillgång till genom arbetet kan komma att övervakas även i sin privata 

sfär. Gränsen mellan arbetsliv och privatliv suddas successivt ut genom de möjligheter 

den teknologiska utvecklingen medfört att föra sitt arbete med sig dit man går. 

Artikel 29-gruppen har uppmärksammat detta som att vara en av de större 

integritetsriskerna till följd av den tekniska utvecklingen.72 

 Personuppgiftsansvariga bör beakta intrånget i de anställdas personliga integritet bland 

annat vid införandet av tekniska lösningar för att tillgodose registerskyldigheten enligt 

artikel 30. Lösningen på såväl registerskyldigheten som skyldigheten att rapportera 

personuppgiftsincidenter kan för många aktörer involvera en teknisk lösning med 

ingående loggföring av alla händelser på ett system. Därvid finns risken att den 

omfattande insamlingen av data vid en sammanställning utgör ett betydande ingrepp i 

individers personliga integritet. För denna uppsats är särskilt sådan övervakning som 

omfattar personuppgifter av intresse, vilka ofta ingår i den typen av omfattande 

kartläggning och loggning av aktivitet på interna system som genomförs som led i 

informationssäkerhetsarbete. Att säkerställa de anställdas rätt att bli bortglömda, 

                                                
70 Bradley, Digital Guardian, 26/7 2017. 
71 Med devicer avses här elektroniska enheter såsom datorer och mobiltelefoner samt andra enheter med 
nätverksuppkoppling och kapacitet att registrera och lagra användarens handlingar, rörelser, 
kommunikation o.d. 
72 29 working party, Opinion on data processing at work, 8/6 2017, s. 13. 
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exempelvis om dessa avslutar sin anställning, försvåras ju mer omfattande sådan loggning 

av aktivitet är. Vidareutveckling av denna typ av system förutsätter hänsyn till inbyggt 

dataskydd och integritet, såsom beskrivet ovan under avsnitt 4.2. Ett exempel på ett sådant 

hänsynstagande är att säkerställa att dessa loggar, vars användningsområde för de flesta 

aktörer är för felsökning och uppfyllande av registerskyldighet, inte lagras länge nog att 

det strider mot dröjsmålsrekvisitet i rätten att bli bortglömd. Undantagsvis kan istället 

enskilda loggar bevaras när det uppstår anledning att behandla uppgifter däri vidare. 

Behandlaren av personuppgifter kan då fortsätta lagringen för den enskilda uppgiften 

efter en prövning av laglig grund, exempelvis om uppgiften avser ett beteende som ger 

upphov till ett rättsligt anspråk, såsom brott mot konkurrensåtaganden eller sekretessplikt. 

 

 

4.5  Gallring av personuppgifter i inaktiva säkerhetskopior 

4.5.1  En teknisk utmaning 

 

Rätten att bli bortglömd ger upphov till ett antal utmaningar för utvecklare av tekniska 

lagringssystem, inte minst i hanteringen av ”backups”, eller säkerhetskopior. 

Skyldigheten att säkerställa motståndskraft mot oönskad förlust av data har gett upphov 

till lösningar där skyddet garanteras genom säkerhetskopior: kloner av IT-system eller 

lagrad information som antingen automatiskt eller manuellt skapas och, i mer seriösa 

sammanhang, flyttas till fysiskt avskilda servrar för att säkerställa att information inte går 

förlorad vid force majeure-liknande händelser. Säkerhetskopior innebär 

definitionsmässigt en lagring av personuppgifter trots att ingen aktiv behandling sker, 

vilket innebär att rätten att bli bortglömd och skyldigheten att radera personuppgifter även 

utsträcker sig till dessa kopior.  

 När säkerhetskopiering görs av hela IT-system, exempelvis inom bank- och 

finansverksamhet där sådana kopior av systemen ständigt genomförs och flyttas till säkra 

servrar omfattar detta att komprimera och ”försegla” kopian, vilken består av enorma 

mängder data. I stängt och inaktivt tillstånd är data säkrare från utomstående angrepp eller 

annan förstörelse men kan inte heller bearbetas i specifika informationsdelar ens av rätt 

ägare, den personuppgiftsansvarige. För att bearbeta informationen i säkerhetskopior 

krävs att kopian återställs, dvs. motsvarande den åtgärd som skulle genomföras om det 

aktiva systemet gick förlorat och kopian skulle komma att användas för sitt huvudsakliga 
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syfte. En återställningsaktion ens av en vanlig persondator till en tidigare säkerhetspunkt 

är en tidskrävande åtgärd, och även om tidsåtgången och den tekniska svårigheten att 

återställa en backup varierar från system till system kan det sammanfattningsvis 

konstateras att det vore en stor ansträngning om detta måste genomföras löpande och avse 

samtliga backups som är tagna. 

 Medför rätten att bli bortglömd att den personuppgiftsansvarige måste radera 

personuppgifter i samtliga kopior på alla system, oavsett den tekniska insatsen? Som 

utgångspunkt måste svaret vara ”ja”, då rätten att bli bortglömd inte i sin ordalydelse 

begränsas till aktiva system. Med teknisk utveckling är det möjligt att det praktiska 

problemet försvinner, men jag presenterar nedan vissa argument som sammantaget talar 

emot en skyldighet att radera personuppgifter individuellt i inaktiva säkerhetskopior. En 

sådan tillämpning förutsätter dock vissa åtgärder från personuppgiftsbehandlarens sida. 

 

 

4.5.2  Rättighetsbaserad tolkning 

 

Ett möjligt svar på problematiken med säkerhetskopior är att tolka rätten till att bli 

bortglömd utifrån unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, artikel 7 och 8 

med anledning av hänvisningen i artikel 1 st. 2. Rätten till privatliv talar för en restriktiv 

tolkning av skyldigheten i detta specifika fall, förutsatt en effektiv och skyndsam gallring 

av personuppgifter vid en eventuell återställning av en säkerhetskopia. För säkerställande 

av rättigheterna till privatliv och skydd av personuppgifter innebär inte lagring av 

personuppgifter i inaktiva, säkra säkerhetskopior ett problem. Utgångspunkten är dock 

att följa lydelsen av rättigheterna i GDPR, varför ytterligare skäl för att inskränka 

tolkningen måste anföras. 

 

 

4.5.3  Argumentation utifrån dröjsmålsrekvisitet  

 

Rätten att bli bortglömd ska säkerställas av den personuppgiftsansvarige ”utan onödigt 

dröjsmål” enligt artikel 17 GDPR. Hur länge som är ”onödigt” måste till sin natur vara 

en bedömningsfråga för varje enskilt fall och enligt min mening finns möjligheten att 

argumentera här utifrån de tekniska och organisatoriska kostnader som det skulle medföra 
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att återställa säkerhetskopior för gallring av personuppgifter. Givet tillräckligt omfattande 

system med säkerhetskopior, såsom är fallet för finansiella institutioner där stora mängder 

olika säkerhetskopieringar genomförs även på kort tid, kan personuppgiftsansvariga med 

rätta avvakta. Förutsättningar för detta är emellertid att inte heller säkerhetskopior lagras 

under längre tid, utan gallras efter relativt kort tid samt att personuppgifter som inte längre 

är aktuella utgallras i samband med eventuella återställningar av systemet. 

 Ett förfarande där säkerhetskopior löpande utgallras efter några veckor eller ett fåtal 

månader bör uppfylla personuppgiftsansvarigas skyldigheter under rätten att bli 

bortglömd. På så vis bortfaller problemställningen med säkerhetskopiering förutsatt att 

aktörernas syften med att hålla säkerhetskopior inte förfelas av en begränsad lagringstid. 

 

 

4.5.4  Konkurrerande skyldigheter 

 

Enligt min mening kan en tillämpning av rätten att bli bortglömd avseende 

säkerhetskopior i vissa fall kunna vara i konflikt med den personuppgiftsansvariges 

skyldighet att upprätthålla säkerhet i samband med behandlingen, under artikel 32. 

Skyldigheterna enligt den artikeln är skapade i syfte att tillgodose den registrerades 

rättigheter, inte minst gentemot olovlig tillgång till eller spridning av personuppgifterna. 

Att bevara backups i icke-aktiva format möjliggör avsevärt större säkerhet och varje 

återhämtningsaktion eller åtgärd för att radera delar av denna backup skulle riskera 

säkerheten. Uppgifterna utgör inte ett integritetshot så länge de förvaras i inaktiva format, 

i vilka ingen behandling sker. Ett sådant resonemang skulle leda till slutsatsen att 

säkerhetskopior inte omfattas av rätten att bli bortglömd om enskilda uppgifter inte kan 

läsas eller extraheras utan att hela säkerhetskopian återställs. 
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5  Tillgång till ett effektivt rättsmedel 
5.1  Inledning 
 

Under GDPR införs en uppsättning regler för att säkerställa registrerades rätt till effektiva 

rättsmedel med anledning av överträdelser av förordningen. Dessa omfattar rätt att lämna 

in klagomål till tillsynsmyndighet, rätt till rättsmedel mot tillsynsmyndighetens beslut 

samt rätt till rättsmedel mot personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden. 

Innebörden av bestämmelserna om effektivt rättsmedel har lämnats till medlemsstaterna 

att bestämma om inom ramen för den nationella rätten. Då GDPR är en unionsrättsakt är 

EU-domstolen kompetent att tolka förordningen och bilda praxis genom 

förhandsavgöranden, vilka de nationella domstolarna är skyldiga att begära i oklara fall.73  

 Ett effektivt rättsmedel utgör en vital del av att säkerställa att fri- och rättigheter blir 

verklighet, vilket också stämmer för rätten att bli bortglömd. Systemet för ett effektivt 

rättsmedel enligt GDPR står på två ben, dels tillsynsmyndighetens arbete, dels den 

avskräckande effekten av de registrerades möjlighet att utkräva skadestånd för 

överträdelser av förordningen. Till skillnad från ordningen under dataskyddsdirektivet 

kan personuppgiftsbiträden bli utsatta för skadeståndstalan självständigt och separat från 

personuppgiftsansvariga, enligt artikel 79. 

 Datainspektionens ansvar som tillsynsmyndighet beskrevs av Dataskyddsutredningen 

som att innebära ”något fler arbetsuppgifter” vilka, enligt utredningen, inte kommer att 

medföra sådana kostnadsökningar för myndigheten att dessa inte ryms inom de befintliga 

anslagen.74 Regeringen tog en annan inställning i frågan och meddelade att 

Datainspektionen ska få 30 miljoner kronor i ökade anslag, byta namn till 

”Integritetsskyddsmyndigheten” och arbeta enligt ändrat uppdrag med tydligare 

rådgivande och stödjande roll.75  

 Betydelsen av tillsynsmyndigheternas arbete för att tillvarata den enskildes rätt kan 

inte överskattas. Min mening är att den stödjande och rådgivande rollen hos tillsyns-

myndigheten är av stort värde. GDPR är en svårtolkad och besvärlig uppsättning regler 

att tillämpa, och den registrerades intressen är att behandling sker korrekt från första 

                                                
73 Skyldigheten att begära förhandsavgöranden följer av artikel 267 FEUF. 
74 SOU 2017:39 s. 348. 
75 Regeringens pressmeddelande, Datainspektionen blir Integritetsskyddsmyndighet, 15/12 2017. 
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början. Kränkningar kan sällan läkas i efterhand, varför tillsynsmyndigheten bör använda 

alla verktyg för att hjälpa organisationer att göra rätt.   

 Under detta avsnitt hanteras problem kring det effektiva rättsmedel som GDPR kräver. 

Först det problem ur rättssäkerhetssynpunkt som följer av de inledande rättsliga 

bedömningar som krävs av varje personuppgiftsansvarig. Därefter ifrågasätts huruvida 

den registrerades rätt till effektivt rättsmedel säkerställs vid införlivandet i svensk rätt, i 

ljuset av svensk praxis om talerätt vid överklagande av tillsynsärenden. Avsnittet 

bearbetar även, kortfattat, de utökade befogenheter som den svenska tillsynsmyndigheten 

erkänns under GDPR och vad dessa innebär för personuppgiftsbehandlares rättsliga 

ställning. Min egen åsikt om erkännande av talerätt för ideella organisationer anförs. 

 

 

5.2  Den personuppgiftsansvariges ansvar att bedöma rättigheten 
 

Som utgångspunkt innebär rätten att bli bortglömd, som avhandlats ovan, att den 

personuppgiftsansvarige i varje enskilt fall av utövande av rättigheten har att bedöma 

huruvida personuppgiften ska raderas. Ordningen följer av GDPR och gällde även för den 

rätt att bli bortglömd som etablerades i Costeja-fallet.  

 Idag avgör den privata aktören Google hundratusentals förfrågningar av juridisk natur 

varje år, vilka sällan överklagas.76 Detta är en praktisk lösning som möjliggör för 

hanteringen av den stora mängden förfrågningar utan att belasta myndigheter med arbetet. 

Google står för över 90% av internetsökningsmarknaden i Europa,77 och har med 

anledning av sin marknadsställning en utmärkt möjlighet att värna om att den 

ursprungliga rätten att bli bortglömd blir en verklighet. Samtidigt har Google ett eget 

intresse att begränsa tillämpningsområdet för rättigheten, då sökresultatens träffsäkerhet 

minskar när rätten tillämpas. Google har länge varit en förkämpe för ett öppet och fritt 

internet utan begränsningar i tillgång till information.78  

 Det är inte problemfritt utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv att en privat aktör är den 

huvudsakliga väktaren av en rättighets tillämplighet. Statistik från det första året av 

tillämpning av rätten att bli bortglömd visar på att Google gjort fel bedömning i en 

                                                
76 Statistik från överklaganden till brittiska och irländska dataskyddsmyndigheter pekar på att andelen 
överklaganden av avslag från Google är låg. Curtis, The Telegraph, 13/5 2015.  
77 The Guardian, 19/4 2015. 
78 Lee, Recognizing Rights in Real Time: The Role of Google in the EU Right to Be Forgotten, s. 1074 f. 
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fjärdedel av de avslag sökmotorn gjort vilka överlämnats till dataskyddsmyndighet av 

privatpersoner.79 Möjligt är att denna relativt höga frekvens felbedömningar varit 

föranledd av den större osäkerhet som rådde om rättighetens tillämpning under den första 

tiden efter Costeja-fallet. Osäkerheten kring rättighetens betydelse har dock endast i 

mindre omfattning minskat över tid, illustrerat bland annat av de processer som pågår om 

dess tolkning.80 

 Den personuppgiftsansvariges skyldighet att pröva huruvida personuppgifter ska 

raderas i enlighet med den nya rätten att bli bortglömd enligt GDPR bjuder på ett antal 

omfattande problem. Delvis illustreras dessa av svårigheten att finna rättighetens yttre 

gränser, vilket framhålls i detta arbete.81 Google har haft möjligheten under rätten att bli 

bortglömd så som den uttrycks i Costeja fallet att utveckla ett antal klara och konkreta 

kriterier för bemötandet av en begäran,82 vilket under GDPR förbyts i att 

personuppgiftsansvariga kan komma att konfronteras med bedömningsproblem av vitt 

skilda karaktär. Samtidigt är få personuppgiftsansvariga resursstarka nog att anlita den 

juridiska och tekniska kompetens som krävs för att korrekt bedöma dessa frågor. Att 

rätten att bli bortglömd ska prövas av samhällets mångfald av personuppgiftsansvariga, 

utan inbördes samverkan eller kommunikation, kommer utan tvekan att medföra 

diskrepans i bemötandet av registrerade och bedömningarna av rättighetens innebörd.83 

 Mekanismerna för effektiva rättsmedel blir avgörande för att säkerställa att 

personuppgiftsansvariga gör korrekta och mer enhetliga bedömningar, och arbetar seriöst 

med rättigheten. Samverkan mellan tillsynsmyndigheter kommer att vara av stor 

betydelse för att presentera korrekta tolkningar i praxis och vägledande föreskrifter och 

rekommendationer. Genom samråd med tillsynsmyndigheter och genom att följa 

tillsynsmyndigheters vägledningar kan diskrepans mellan personuppgiftsansvarigas 

bedömningar minskas. 

 

 

                                                
79 Curtis, The Telegraph, 13/5 2015. 
80 Google Inc. begäran om förhandsavgörande av den 21 augusti 2017 i mål C-507/17. 
81 Se exempelvis tolkningssvårigheterna analyserade ovan under avsnitten 3.2.4 och 4.5. 
82 Lee, Recognizing Rights in Real Time: The Role of Google in the EU Right to Be Forgotten s. 1037 f f. 
83 Jfr. den påpekade fördelen med Googles roll som uttolkare av rättigheten, a.a, s. 1067 f f. 
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5.3  Integritetsskyddsmyndighetens roll 

5.3.1  Utökade befogenheter under GDPR 

 

Som tillsynsmyndighet får Integritetsskyddsmyndigheten ett antal vittgående 

befogenheter. Mest relevanta för rätten att bli bortglömd är befogenheten att förelägga en 

personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde att tillmötesgå den registrerades 

begäran om utövande av rättigheter, enligt artikel 58 st. 2 c) och befogenheten att 

förelägga om radering av uppgifter, enligt artikel 58 st. 2 g). 

Integritetsskyddsmyndighetens möjligheter att kräva radering innebär att dess beslut i 

fråga om tolkningen av rätten att bli bortglömd blir betydelsefulla i praktiken. Då 

myndigheten delvis arbetar från enskildas klagomål motiveras personuppgiftsansvariga 

att ta hänsyn till de registrerades åsyn vid sitt bemötande, och att sträva efter att 

tillämpningen av rättigheten blir korrekta i sak. Registrerade ska informeras om sin rätt 

att föra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, enligt artikel 13 st. 2 d), vilket bör 

leda till att missnöjda registrerade för sådana klagomål. De personuppgiftsansvariga har 

ett intresse av att följa Integritetsskyddsmyndighetens bedömningar i syfte att minimera 

sin risk. 

 Den registrerades rättigheter har skärpts vad avser rätten till information såväl från 

personuppgiftsansvarige som från tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndigheten ska ”… 

underrätta den enskilde om hur arbetet med klagomålet fortskrider och vad resultatet blir, 

inbegripet möjligheten till rättslig prövning…” enligt artikel 77. Sådan information ska 

lämnas av tillsynsmyndigheten inom tre månader från det att ett klagomål lämnats till 

myndigheten, varefter den registrerade ska säkerställas ett effektivt rättsmedel gentemot 

tillsynsmyndigheten, enligt artikel 78 stycke 2. Ett effektivt rättsmedel ska avse såväl 

tillsynsmyndighetens beslut som tillsynsmyndighetens passivitet, dvs. om 

tillsynsmyndigheten efter tre månader varken lämnat den registrerade information om 

handläggningen av ett klagomål eller vidtagit några åtgärder angående detsamma.  

 Regler för passivitets- eller dröjsmålstalan är vanliga i unionsrättsakter, men det har 

inte varit självklart hur detta förhåller sig till den svenska förvaltningsrättsliga traditionen 

vilken bygger på att domstolar överprövar skriftliga myndighetsbeslut. Genomförandet 

ska enligt Dataskyddsutredningens förslag ske genom att enskilda vid förvaltningsrätt kan 
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begära en förklaring av att beslutet fördröjts, vilket som skriftligt beslut kan bli föremål 

för överklagande i vanlig ordning.84  

 

 

5.3.2   RÅ 2010 ref 29 och avsaknaden av överklagbart beslut 

 

GDPR:s krav på effektiva rättsmedel väcker visst problem vid införlivande i det svenska 

förvaltningsrättsliga systemet. Problemet illustreras av fallet RÅ 2010 ref 29 i vilket en 

enskilds klagomål till Datainspektionen inte lett till åtgärd, varpå den enskilda sökte 

överklaga myndighetens beslut att avskriva tillsynsärendet. Regeringsrätten hänvisade till 

tidigare praxis och fann att beslut att avskriva tillsynsärenden inte är av beskaffenhet att 

bli föremål för överklagande från den enskilde vars klagomål gett upphov till 

tillsynsärendet, då tillsynsmyndigheten inleder tillsynsärendet självständigt.   

 Ordningen väcker betänkligheter då den enskilde inte försäkras möjlighet att överklaga 

tillsynsmyndighetens agerande när myndigheten beslutar att inte vidta åtgärder. 

Problemet gäller såväl fall av ren passivitet hos myndigheten som fall då myndigheten 

fattar beslut om att avskriva ärendet, dvs. artikel 78 st. 1 och 2. Rätten till effektivt 

rättsmedel mot tillsynsmyndighets beslut avser enligt GDPR bindande beslut rörande den 

enskilde, vilket i min mening inte bör tolkas som att endast avse beslut som är bindande 

gentemot den enskilde. 

 Dataskyddsutredningens förslag till ny dataskyddslag i sin utredning om effektivt 

rättsmedel under GDPR har endast tagit hänsyn till enskildes rättsmedel mot dröjsmål vid 

behandling av klagomålsärenden hos tillsynsmyndigheten. Problemet får enligt 

Dataskyddsutredningen sin lösning genom den föreslagna nya förvaltningslagen, varvid 

en enskild ska kunna begära avslagsbeslut vid dröjsmål i handläggningen.85 Enligt min 

mening är RÅ 2010 ref 29 inte ett fall som avser sådana dröjsmål. Rätten till effektivt 

rättsmedel enligt artikel 78 st. 1 är inte heller begränsat till sådana beslut som är bindande 

för den enskilde. Min mening är att det framgår av skäl 141 till förordningen att rätten till 

effektivt rättsmedel ska omfatta såväl tillsynsmyndighets beslut om att helt eller delvis 

avslå som att avvisa ett klagomål eller att inte agera. 

 

                                                
84 SOU 2017:39, s. 306–307. 
85 A.a s. 306–308. 
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5.3.3   Prop. 2016/17:180 om ny förvaltningslag 

 

Propositionen om ny förvaltningslag skapar effektiva möjligheter för en enskild att 

framtvinga beslut från en tillsynsmyndighet i fall då denna dröjer med att handlägga ett 

ärende som berör den enskilde. Propositionen omfattar emellertid inte någon sådan 

ordning för ärenden vilka myndigheten inlett på egen hand. Tillsynsärenden faller utanför 

tillämpningsområdet eftersom dessa inleds av tillsynsmyndigheten varför den enskilde 

inte är part.86 Datainspektionen begärde ett klargörande i propositionen huruvida en 

enskild som lämnar ett klagomål i ett tillsynsärende är att betrakta som part i det ärendet.87 

Regeringen svarade att tillsynsärenden formellt är att betrakta som inledda av 

tillsynsmyndigheten och att den som tillsynsärendet avser, dvs. de som behandlar 

personuppgifter, och myndigheten är parter.88 Klargörandet innebär att en registrerad inte 

kan begära ett avgörande av tillsynsärenden som inletts med anledning av dennes 

klagomål enligt den nya förvaltningslagen. 

 Kan den enskilde överklaga ett beslut om att avskriva ett sådant tillsynsärende? Det 

kan uttolkas ur resonemanget ovan att den registrerade som lämnat in ett klagomål vilket 

gett upphov till ett tillsynsärende inte är att betrakta som part i ärendet. Förslaget till ny 

förvaltningslag omfattar emellertid även en ny generell bestämmelse om besluts 

överklagbarhet, med lydelsen att ”ett beslut får överklagas av den som beslutet angår, om 

det har gått honom eller henne emot”.89  

 Av regeringens skäl till den nya överklaganderegeln framgår att syftet med förslaget 

huvudsakligen är att förnya lagregeln, för att avspegla den senare tidens utveckling i 

praxis och åstadkomma ett mer transparent system.90 Av detta resonemang skulle kunna 

följa att den praxis som utesluter överklagande i tillsynsärenden av andra än de som är 

föremål för tillsynen ytterligare cementeras av den nya förvaltningslagen. Enligt min 

mening finns utrymme för domstol att göra en annan tolkning av den nya 

förvaltningslagen, specifikt i ljuset av tillsynsmyndighetens utvidgade befogenheter och 

med anledning av skyldigheten att tillämpa GDPR, vilken kräver ett effektivt rättsmedel. 

                                                
86 Prop. 2016/17:180, En modern och rättssäker förvaltning: Ny förvaltningslag, s. 282 f.  
87 A.a s. 113. 
88 A.a s. 117. 
89 Prop. 2016/17:180 s. 261.  
90 A.st. 
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5.3.4   Rekvisitet ”angår” 

 

Bland tillsynsmyndighetens befogenheter enligt artikel 58 finns möjligheten att förelägga 

en personuppgiftsansvarig att tillmötesgå en registrerads begäran om utövande av sina 

rättigheter. Befogenheten blir relevant för analysen då den påverkar handläggningen av 

tillsynsärenden med anledning av registrerades klagomål. Handläggning av ett klagomål 

om en personuppgiftsansvarig som inte bemöter registrerades utövande av rättigheter bör 

omfatta överväganden om föreläggande att tillmötesgå registrerades begäran. Vid en 

tolkning av den allmänna överklaganderegeln vore det då inte en orimligt att ett beslut att 

avskriva ett sådant tillsynsärende angår den som anser sina grundläggande rättigheter vara 

kränkta. Den registrerades syfte med klagomålet är att få sina rättigheter skyddade av 

tillsynsmyndigheten genom ett föreläggande, och handläggningen av tillsynsärendet har 

berört just den frågan. 

 Huruvida en registrerad har möjligheten att överklaga tillsynsmyndighetens beslut att 

inte vidta åtgärder med anledning av ett klagomål är en fråga som ytterst kommer att 

avgöras i praxis. Vid domstolens prövning huruvida ett visst beslut berör den registrerade 

måste i min mening hänsyn tas till den enskildes rätt till ett effektivt rättsmedel utifrån 

förordningen. Det enda riktiga resultatet är att rätten till effektivt rättsmedel omfattar en 

möjlighet att överklaga tillsynsmyndighetens avskrivande av tillsynsärenden i fall som 

berör den enskilde. För det fall domstolen är osäker vad gäller betydelsen av GDPR:s 

krav på effektivt rättsmedel ska denna föra tolkningen av detta vidare till EU-domstolen.91 

 

 

5.3.5   Tillsynsmyndighetens självständighet 

 

GDPR förutsätter att tillsynsmyndigheten ska kunna arbeta oberoende av andra 

myndigheter och intressen. Därför utvidgas tillsynsmyndighetens befogenheter och 

förutsätter inte längre förhandsprövning av domstol vid ingripande åtgärder. 

                                                
91 Skälen 143 till den allmänna dataskyddsförordningen. EU-domstolens dom den 6 oktober 2015, 
C-362/14, Maximilien Schrems mot Data Protection Commissioner and Digital Rights Ireland, 
EU:C:2015:650, p. 60–64.  
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Förordningens krav på självständighet hos tillsynsmyndigheten kan hindra en tolkning av 

förordningens krav på effektivt rättsmedel som möjliggörande överprövning av domstol 

vid avskrivning av tillsynsärenden.92 

 Enligt min åsikt utgör självständighetskravet inte god anledning att frånkänna 

registrerade rätt till effektivt rättsmedel mot tillsynsmyndighets beslut att avskriva 

tillsynsärenden. Att utgångspunkten skulle vara överklagande vid domstol skulle 

visserligen kunna innebära ett problem från detta perspektiv. Min mening är att 

Dataskyddsutredningens förslag i detta fall, vilket slutar vid att överlämna tolkning av 

överklaganderätt för registrerade till domstol, är fel väg att gå. En effektiv ordning vore 

en kompromiss, där den registrerade får möjlighet att kräva att Datainspektionen 

omprövar sitt beslut att avskriva tillsynsärendet och försäkras att denne ska höras innan 

ett tillsynsärende avskrivs. På så vis riskeras inte tillsynsmyndighetens oberoende och 

den registrerades ställning stärks. 

 

 

5.4   Skadestånd som effektivt rättsmedel 
 

Den registrerades intressen vad avser personuppgiftshantering bör kunna rangordnas 

enligt följande i) ett bibehållande av den personliga integriteten, innebärande kontroll 

över sina personuppgifter och behandling av dessa enligt grundläggande principer, ii) att 

kränkningar av det första intresset kan stoppas om de är förutsebara, begränsas om de 

inträffat och hindras från att ske igen, iii) att kränkningar gottgörs genom skadestånd.  

 Trots detta är utgångspunkten att skadestånd utgör den registrerades effektiva 

rättsmedel gentemot den personuppgiftsansvarige eller det personuppgiftsbiträde som 

gett upphov till en kränkning. Den registrerades intresse är emellertid i första hand att 

inget integritetsintrång ska ske, varför det kan ifrågasättas hur väl ekonomisk 

kompensation i efterhand kan gottgöra den enskilde. Särskilt bör ifrågasättas, enligt min 

mening, hur väl detta tillgodoser den registrerades intressen under den svenska modellen 

för skadeståndsbelopp, vilken internationellt sett innebär låga och svårbestämda 

skadeståndsbelopp. I ljuset av risken som följer av de stora kostnader som det allmänt sett 

medför att föra talan i allmän domstol är det tveksamt hur effektiv en talerätt om 

skadestånd från personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden i kan vara. 

                                                
92 SOU 2017:139 s. 327. 
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 Skadestånd som effektivt rättsmedel förutsätter att skadeståndstalan har en preventiv 

effekt som komplement till den gottgörande effekten. Risken att utsättas för 

skadeståndsanspråk av kränkta registrerade måste utgöra en ”piska” för 

personuppgiftsbehandlare att utföra behandling lagenligt. Min åsikt är därför att svenska 

skadeståndsersättningsnivåer för integritetskränkningar måste stiga om den registrerades 

skadeståndstalan ska utgöra ett effektivt, preventivt medel för värnande av integritet.  

 

 

6  Avslutande kommentar 
6.1  Rätten att bli bortglömd 
 

Rätten att bli bortglömd enligt GDPR är kraftigt utvidgad från dess tidigare betydelse. 

Rätten omfattar samtliga situationer där behandlare av personuppgifter blir skyldiga att 

radera dessa, något som enligt GDPR till skillnad från dataskyddsdirektivet är en 

uttrycklig bestämmelse. Rätten har ett stort antal begränsningar vilka förutsätter svåra 

avvägningar och bedömningar i enskilda fall.  

 Trots detta är rätten att bli bortglömd både som gallringsbestämmelse och individuell 

rättighet en av den allmänna dataskyddsförordningens mest betydelsefulla reformer. Det 

kan förmodas att skyldigheten att radera uppgifter, med det överhängande hotet om 

sanktionsavgifter, kommer att leda till gallringsansträngningar av magnitud som inte 

tidigare skådats.  

 

 

6.2  Vissa praktiska problem 
 

Rätten att bli bortglömd medför vissa praktiska problem för personuppgiftsansvariga och 

personuppgiftsbiträden. Anmärkningsvärt är att den övervägande majoriteten av alla 

juridiska personer har rollen som personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde. 

Många måste uppfylla båda roller, i olika delar av sin verksamhet. Säkert är att varje 

levande svensk medborgare ingår i åtminstone något register. Den allmänna 

dataskyddsförordningen påverkar på så vis hela samhället. Avgörande för att lösa de 

praktiska genomförandeproblem som GDPR medför är att vända teknologisk utveckling 
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från att huvudsakligen vara ett integritetshotande fenomen till att även vara ett 

integritetsfrämjande verktyg. Teknologins roll i att upprätthålla personlig integritet gäller 

inte minst avseende rätten att bli bortglömd. Ansvariga måste fokusera på att utveckla 

eller rekrytera nödvändig kompetens om tekniska möjligheter ska finnas för att 

upprätthålla gott dataskydd och genomföra gallring.  

 Förordningen gör sannolikt att vissa samhällstrender kommer att vända. Att 

missbruksregeln försvinner kan få långtgående konsekvenser för hantering av 

personuppgifter i vanliga dokument eller mejlkonversationer. Säkerhetskopiering av 

IT-system måste genomföras med strikta lagringsperioder till följd av rätten att bli 

bortglömd.  

 En för privatpersoner synbar konsekvens av den allmänna dataskyddsförordningen 

kommer att vara hanteringen av inhämtande av samtycke till behandling av 

personuppgifter. Allmänna villkor för tjänster och varor kommer att behöva bli mer 

transparenta och begripliga.  

 

 

6.3  Effektiva rättsmedel 
 

Det återstår att se hur väl den allmänna dataskyddsförordningen kommer att upprätthållas 

av det svenska rättssystemet. Osäkerhet råder kring registrerades möjligheter att 

överklaga tillsynsärenden för det fall Integritetsskyddsmyndigheten beslutar att inte vidta 

åtgärder. Möjligt är att ingen sådan rätt tillerkänns registrerade i Sverige, vilket enligt min 

mening vore ett avsteg från vad förordningen åsyftat. Ett sätt att hantera saken vore att 

komplettera dataskyddslagen med en skyldighet för Integritetsskyddsmyndigheten att 

ompröva ett beslut att avskriva tillsynsärenden utan åtgärder, på begäran av en registrerad 

vars klagomål förorsakat tillsynsärendet. 

 Ordningen där personuppgiftsansvariga själva är de första att pröva rättigheters 

tillämplighet är nödvändig. Ingen myndighet kan ha resurser nog att vara först att 

undersöka och bemöta sådana volymer av förfrågningar som bör bli fallet under GDPR. 

Att ge personuppgiftsansvariga möjlighet att rätta misstag och hålla kommunikation med 

sina registrerade är dessutom en fördel. Det leder till ett mer holistiskt tänk kring 

personlig integritet och en medvetenhet om hanteringen från insamling till gallring.  
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 Integritetsskyddsmyndighetens utvidgade befogenheter och självständighet är positivt 

för den registrerade. Att befogenheterna kan utövas utan föregående domstolsprövning 

innebär en möjlighet att effektivisera tillsynsarbetet och att kunna agera handlingskraftigt 

när tid är en faktor, såsom vid personuppgiftsincidenter. 

 

 

6.4 Sammanfattning 
 

Internet glömmer ingenting på egen hand och incitamenten för organisationer att 

självmant glömma personuppgifter minskar med den tekniska utveckling som gör det 

enklare och billigare att samla information. För att värna den personliga integriteten krävs 

att insamling, lagring och utnyttjande av personuppgifter sker på ett kontrollerat och 

medvetet sätt. 

 Sammanfattningsvis är den allmänna dataskyddsförordningen goda nyheter för såväl 

den registrerade som de personuppgiftsbehandlare som har ett intresse av, och ser ett 

värde i, att respektera sina registrerades integritet. När alla måste agera på ett visst sätt 

under hot av sanktionsavgifter finns inte konkurrensfördelar att vinna genom att göra 

nedskärningar på integritetsaspekter. 
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Bilaga – Relevanta artiklar av GDPR 

 

Artikel 5 
Principer för behandling av personuppgifter 

1.   Vid behandling av personuppgifter ska följande gälla: 
a) Uppgifterna ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den 

registrerade (laglighet, korrekthet och öppenhet). 
b) De ska samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och inte 

senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. Ytterligare 
behandling för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska 
forskningsändamål eller statistiska ändamål i enlighet med artikel 89.1 ska inte anses 
vara oförenlig med de ursprungliga ändamålen (ändamålsbegränsning). 

c) De ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål 
för vilka de behandlas (uppgiftsminimering). 

d) De ska vara korrekta och om nödvändigt uppdaterade. Alla rimliga åtgärder måste 
vidtas för att säkerställa att personuppgifter som är felaktiga i förhållande till de 
ändamål för vilka de behandlas raderas eller rättas utan dröjsmål (korrekthet). 

e) De får inte förvaras i en form som möjliggör identifiering av den registrerade under en 
längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna 
behandlas. Personuppgifter får lagras under längre perioder i den mån som 
personuppgifterna enbart behandlas för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga 
eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål i enlighet med artikel 89.1, 
under förutsättning att de lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs 
enligt denna förordning genomförs för att säkerställa den registrerades rättigheter och 
friheter (lagringsminimering). 

f) De ska behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för personuppgifterna, 
inbegripet skydd mot obehörig eller otillåten behandling och mot förlust, förstöring eller 
skada genom olyckshändelse, med användning av lämpliga tekniska eller 
organisatoriska åtgärder (integritet och konfidentialitet). 

2.   Den personuppgiftsansvarige ska ansvara för och kunna visa att punkt 1 efterlevs 
(ansvarsskyldighet). 
 

Artikel 6 
Laglig behandling av personuppgifter 

1.   Behandling är endast laglig om och i den mån som åtminstone ett av följande villkor 
är uppfyllt: 

a) Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för 
ett eller flera specifika ändamål. 
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b) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller 
för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås. 

c) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den 
personuppgiftsansvarige. 

d) Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse 
för den registrerade eller för en annan fysisk person. 

e) Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led 
i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. 

f) Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en 
tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller 
grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av 
personuppgifter, särskilt när den registrerade är ett barn. 

Led f i första stycket ska inte gälla för behandling som utförs av offentliga myndigheter 
när de fullgör sina uppgifter. 
2.   Medlemsstaterna får behålla eller införa mer specifika bestämmelser för att anpassa 
tillämpningen av bestämmelserna i denna förordning med hänsyn till behandling för att 
efterleva punkt 1 c och e genom att närmare fastställa specifika krav för 
uppgiftsbehandlingen och andra åtgärder för att säkerställa en laglig och rättvis 
behandling, inbegripet för andra specifika situationer då uppgifter behandlas i enlighet 
med kapitel IX. 
3.   Den grund för behandlingen som avses i punkt 1 c och e ska fastställas i enlighet med 

a) unionsrätten, eller 
b) en medlemsstats nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av. 

Syftet med behandlingen ska fastställas i den rättsliga grunden eller, i fråga om 
behandling enligt punkt 1 e, ska vara nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt 
intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Den 
rättsliga grunden kan innehålla särskilda bestämmelser för att anpassa tillämpningen av 
bestämmelserna i denna förordning, bland annat: de allmänna villkor som ska gälla för 
den personuppgiftsansvariges behandling, vilken typ av uppgifter som ska behandlas, 
vilka registrerade som berörs, de enheter till vilka personuppgifterna får lämnas ut och 
för vilka ändamål, ändamålsbegränsningar, lagringstid samt typer av behandling och 
förfaranden för behandling, inbegripet åtgärder för att tillförsäkra en laglig och rättvis 
behandling, däribland för behandling i andra särskilda situationer enligt kapitel IX. 
Unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt ska uppfylla ett mål av allmänt 
intresse och vara proportionell mot det legitima mål som eftersträvas. 

4.   Om en behandling för andra ändamål än det ändamål för vilket personuppgifterna 
samlades in inte grundar sig på den registrerades samtycke eller på unionsrätten eller 
medlemsstaternas nationella rätt som utgör en nödvändig och proportionell åtgärd i ett 
demokratiskt samhälle för att skydda de mål som avses i artikel 23.1, ska den 
personuppgiftsansvarige för att fastställa huruvida behandling för andra ändamål är 
förenlig med det ändamål för vilket personuppgifterna ursprungligen samlades in bland 
annat beakta följande: 
a) Kopplingar mellan de ändamål för vilka personuppgifterna har samlats in och 

ändamålen med den avsedda ytterligare behandlingen. 



 
 

66 

b) Det sammanhang inom vilket personuppgifterna har samlats in, särskilt förhållandet 
mellan de registrerade och den personuppgiftsansvarige. 

c) Personuppgifternas art, särskilt huruvida särskilda kategorier av personuppgifter 
behandlas i enlighet med artikel 9 eller huruvida personuppgifter om fällande domar i 
brottmål och överträdelser behandlas i enlighet med artikel 10. 

d) Eventuella konsekvenser för registrerade av den planerade fortsatta behandlingen. 
e) Förekomsten av lämpliga skyddsåtgärder, vilket kan inbegripa kryptering eller 

pseudonymisering. 

 

Artikel 7 
Villkor för samtycke 

1.   Om behandlingen grundar sig på samtycke, ska den personuppgiftsansvarige kunna 
visa att den registrerade har samtyckt till behandling av sina personuppgifter. 

2.   Om den registrerades samtycke lämnas i en skriftlig förklaring som också rör andra 
frågor, ska begäran om samtycke läggas fram på ett sätt som klart och tydligt kan 
särskiljas från de andra frågorna i en begriplig och lätt tillgänglig form, med användning 
av klart och tydligt språk. Om en del av förklaringen innebär en överträdelse av denna 
förordning, ska denna del inte vara bindande. 
3.   De registrerade ska ha rätt att när som helst återkalla sitt samtycke. Återkallandet av 
samtycket ska inte påverka lagligheten av behandling som grundar sig på samtycke, innan 
detta återkallas. Innan samtycke lämnas ska den registrerade informeras om detta. Det 
ska vara lika lätt att återkalla som att ge sitt samtycke. 
4.   Vid bedömning av huruvida samtycke är frivilligt ska största hänsyn bland annat tas 
till huruvida genomförandet av ett avtal, inbegripet tillhandahållandet av en tjänst, har 
gjorts beroende av samtycke till sådan behandling av personuppgifter som inte är 
nödvändig för genomförandet av det avtalet. 
 

Artikel 8 
Villkor som gäller barns samtycke avseende informationssamhällets tjänster 

1.   Vid erbjudande av informationssamhällets tjänster direkt till ett barn, ska vid 
tillämpningen av artikel 6.1 a behandling av personuppgifter som rör ett barn vara tillåten 
om barnet är minst 16 år. Om barnet är under 16 år ska sådan behandling vara tillåten 
endast om och i den mån samtycke ges eller godkänns av den person som har 
föräldraansvar för barnet. 
Medlemsstaterna får i sin nationella rätt föreskriva en lägre ålder i detta syfte, under 
förutsättning att denna lägre ålder inte är under 13 år. 
2.   Den personuppgiftsansvarige ska göra rimliga ansträngningar för att i sådana fall 
kontrollera att samtycke ges eller godkänns av den person som har föräldraansvar för 
barnet, med hänsyn tagen till tillgänglig teknik. 
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3.   Punkt 1 ska inte påverka tillämpningen av allmän avtalsrätt i medlemsstaterna, såsom 
bestämmelser om giltigheten, upprättandet eller effekten av ett avtal som gäller ett barn. 

Artikel 13 

Information som ska tillhandahållas om personuppgifterna samlas in från den 
registrerade 

1.   Om personuppgifter som rör en registrerad person samlas in från den registrerade, ska 
den personuppgiftsansvarige, när personuppgifterna erhålls, till den registrerade lämna 
information om följande: 
a) Identitet och kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige och i tillämpliga fall för 

dennes företrädare. 
b) Kontaktuppgifter för dataskyddsombudet, i tillämpliga fall. 

c) Ändamålen med den behandling för vilken personuppgifterna är avsedda samt den 
rättsliga grunden för behandlingen. 

d) Om behandlingen är baserad på artikel 6.1 f, den personuppgiftsansvariges eller en 
tredje parts berättigade intressen. 

e) Mottagarna eller de kategorier av mottagare som ska ta del av personuppgifterna, 
i förekommande fall. 

f) I tillämpliga fall att den personuppgiftsansvarige avser att överföra personuppgifter till 
ett tredjeland eller en internationell organisation och huruvida ett beslut av 
kommissionen om adekvat skyddsnivå föreligger eller saknas eller, när det gäller de 
överföringar som avses i artikel 46, 47 eller artikel 49.1 andra stycket, hänvisning till 
lämpliga eller passande skyddsåtgärder och hur en kopia av dem kan erhållas eller var 
dessa har gjorts tillgängliga. 

2.   Utöver den information som avses i punkt 1 ska den personuppgiftsansvarige vid 
insamlingen av personuppgifterna lämna den registrerade följande ytterligare 
information, vilken krävs för att säkerställa rättvis och transparent behandling: 
a) Den period under vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om detta inte är 

möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna period. 
b) Att det föreligger en rätt att av den personuppgiftsansvarige begära tillgång till och 

rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör den 
registrerade eller att invända mot behandling samt rätten till dataportabilitet. 

c) Om behandlingen grundar sig på artikel 6.1 a eller artikel 9.2 a, att det föreligger en rätt 
att när som helst återkalla sitt samtycke, utan att detta påverkar lagligheten av 
behandlingen på grundval av samtycket, innan detta återkallades. 

d) Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet. 

e) Huruvida tillhandahållandet av personuppgifter är ett lagstadgat eller avtalsenligt krav 
eller ett krav som är nödvändigt för att ingå ett avtal samt huruvida den registrerade är 
skyldig att tillhandahålla personuppgifterna och de möjliga följderna av att sådana 
uppgifter inte lämnas. 

f) Förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering enligt artikel 22.1 
och 22.4, varvid det åtminstone i dessa fall ska lämnas meningsfull information om 
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logiken bakom samt betydelsen och de förutsedda följderna av sådan behandling för 
den registrerade. 

3.   Om den personuppgiftsansvarige avser att ytterligare behandla personuppgifterna för 
ett annat syfte än det för vilket de insamlades, ska den personuppgiftsansvarige före denna 
ytterligare behandling ge den registrerade information om detta andra syfte samt 
ytterligare relevant information enligt punkt 2. 
4.   Punkterna 1, 2 och 3 ska inte tillämpas om och i den mån den registrerade redan 
förfogar över informationen. 

 

Artikel 17 
Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”) 

1.   Den registrerade ska ha rätt att av den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål 
få sina personuppgifter raderade och den personuppgiftsansvarige ska vara skyldig att 
utan onödigt dröjsmål radera personuppgifter om något av följande gäller: 
a) Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller 

på annat sätt behandlats. 
b) Den registrerade återkallar det samtycke på vilket behandlingen grundar sig enligt 

artikel 6.1 a eller artikel 9.2 a och det finns inte någon annan rättslig grund för 
behandlingen. 

c) Den registrerade invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.1 och det saknas 
berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre, eller den registrerade invänder mot 
behandlingen i enlighet med artikel 21.2. 

d) Personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt. 

e) Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse i unionsrätten 
eller i medlemsstaternas nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av. 

f) Personuppgifterna har samlats in i samband med erbjudande av informationssamhällets 
tjänster, i de fall som avses i artikel 8.1. 

2.   Om den personuppgiftsansvarige har offentliggjort personuppgifterna och enligt 
punkt 1 är skyldig att radera personuppgifterna, ska den personuppgiftsansvarige med 
beaktande av tillgänglig teknik och kostnaden för genomförandet vidta rimliga åtgärder, 
inbegripet tekniska åtgärder, för att underrätta personuppgiftsansvariga som behandlar 
personuppgifterna om att den registrerade har begärt att de ska radera eventuella länkar 
till, eller kopior eller reproduktioner av dessa personuppgifter. 

3.   Punkterna 1 och 2 ska inte gälla i den utsträckning som behandlingen är nödvändig 
av följande skäl: 

a) För att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet. 
b) För att uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt unionsrätten eller 

enligt en medlemsstats nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av 
eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som är ett led 
i myndighetsutövning som utförs av den personuppgiftsansvarige. 
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c) För skäl som rör ett viktigt allmänt intresse på folkhälsoområdet enligt artikel 9.2 h och i 
samt artikel 9.3. 

d) För arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål 
eller statistiska ändamål enligt artikel 89.1, i den utsträckning som den rätt som avses i 
punkt 1 sannolikt omöjliggör eller avsevärt försvårar uppnåendet av syftet med den 
behandlingen. 

e) För att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. 
 

Artikel 21 

Rätt att göra invändningar 
1.   Den registrerade ska, av skäl som hänför sig till hans eller hennes specifika situation, 
ha rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter avseende 
honom eller henne som grundar sig på artikel 6.1 e eller f, inbegripet profilering som 
grundar sig på dessa bestämmelser. Den personuppgiftsansvarige får inte längre behandla 
personuppgifterna såvida denne inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för 
behandlingen som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter 
eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. 

2.   Om personuppgifterna behandlas för direkt marknadsföring ska den registrerade ha 
rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som avser honom eller 
henne för sådan marknadsföring, vilket inkluderar profilering i den utsträckning som 
denna har ett samband med sådan direkt marknadsföring. 

3.   Om den registrerade invänder mot behandling för direkt marknadsföring ska 
personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål. 

4.   Senast vid den första kommunikationen med den registrerade ska den rätt som avses 
i punkterna 1 och 2 uttryckligen meddelas den registrerade och redovisas tydligt, klart 
och åtskilt från eventuell annan information. 
5.   När det gäller användningen av informationssamhällets tjänster, och trots vad som 
sägs i direktiv 2002/58/EG, får den registrerade utöva sin rätt att göra invändningar på 
automatiserat sätt med användning av tekniska specifikationer. 

6.   Om personuppgifter behandlas för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål 
eller statistiska ändamål i enlighet med artikel 89.1 ska den registrerade, av skäl som 
hänför sig till hans eller hennes specifika situation, ha rätt att göra invändningar mot 
behandling av personuppgifter avseende honom eller henne om inte behandlingen är 
nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse. 
 

Artikel 25 
Inbyggt dataskydd och dataskydd som standard 

1.   Med beaktande av den senaste utvecklingen, genomförandekostnader och 
behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål samt riskerna, av varierande 
sannolikhetsgrad och allvar, för fysiska personers rättigheter och friheter ska den 
personuppgiftsansvarige, både vid fastställandet av vilka medel behandlingen utförs med 
och vid själva behandlingen, genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder 
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– såsom pseudonymisering – vilka är utformade för ett effektivt genomförande av 
dataskyddsprinciper – såsom uppgiftsminimering – och för integrering av de nödvändiga 
skyddsåtgärderna i behandlingen, så att kraven i denna förordning uppfylls och den 
registrerades rättigheter skyddas. 
2.   Den personuppgiftsansvarige ska genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska 
åtgärder för att, i standardfallet, säkerställa att endast personuppgifter som är nödvändiga 
för varje specifikt ändamål med behandlingen behandlas. Den skyldigheten gäller 
mängden insamlade personuppgifter, behandlingens omfattning, tiden för deras lagring 
och deras tillgänglighet. Framför allt ska dessa åtgärder säkerställa att personuppgifter 
i standardfallet inte utan den enskildes medverkan görs tillgängliga för ett obegränsat 
antal fysiska personer. 

3.   En godkänd certifieringsmekanism i enlighet med artikel 42 får användas för att visa 
att kraven i punkterna 1 och 2 i den här artikeln följs.  

 

Artikel 30 

Register över behandling 
1.   Varje personuppgiftsansvarig och, i tillämpliga fall, dennes företrädare ska föra ett 
register över behandling som utförts under dess ansvar. Detta register ska innehålla 
samtliga följande uppgifter: 

a) Namn och kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige, samt i tillämpliga fall 
gemensamt personuppgiftsansvariga, den personuppgiftsansvariges företrädare samt 
dataskyddsombudet. 

b) Ändamålen med behandlingen. 

c) En beskrivning av kategorierna av registrerade och av kategorierna av personuppgifter. 
d) De kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut, 

inbegripet mottagare i tredjeländer eller i internationella organisationer. 
e) I tillämpliga fall, överföringar av personuppgifter till ett tredjeland eller en 

internationell organisation, inbegripet identifiering av tredjelandet eller den 
internationella organisationen och, vid sådana överföringar som avses i artikel 49.1 
andra stycket, dokumentationen av lämpliga skyddsåtgärder. 

f) Om möjligt, de förutsedda tidsfristerna för radering av de olika kategorierna av 
uppgifter. 

g) Om möjligt, en allmän beskrivning av de tekniska och organisatoriska 
säkerhetsåtgärder som avses i artikel 32.1. 

2.   Varje personuppgiftsbiträde och, i tillämpliga fall, dennes företrädare ska föra ett 
register över alla kategorier av behandling som utförts för den personuppgiftsansvariges 
räkning, som omfattar följande: 

a) Namn och kontaktuppgifter för personuppgiftsbiträdet eller personuppgiftsbiträdena 
och för varje personuppgiftsansvarig för vars räkning personuppgiftsbiträdet agerar, 
och, i tillämpliga fall, för den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets 
företrädare samt dataskyddsombudet. 
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b) De kategorier av behandling som har utförts för varje personuppgiftsansvariges 
räkning. 

c) I tillämpliga fall, överföringar av personuppgifter till ett tredjeland eller en 
internationell organisation, inbegripet identifiering av tredjelandet eller den 
internationella organisationen och, vid sådana överföringar som avses i artikel 49.1 
andra stycket, dokumentationen av lämpliga skyddsåtgärder. 

d) Om möjligt, en allmän beskrivning av de tekniska och organisatoriska 
säkerhetsåtgärder som avses i artikel 32.1. 

3.   De register som avses i punkterna 1 och 2 ska upprättas skriftligen, inbegripet i 
elektronisk form. 
4.   På begäran ska den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet samt, i 
tillämpliga fall, den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets företrädare 
göra registret tillgängligt för tillsynsmyndigheten. 

5.   De skyldigheter som anges i punkterna 1 och 2 ska inte gälla för ett företag eller en 
organisation som sysselsätter färre än 250 personer såvida inte den behandling som utförs 
sannolikt kommer att medföra en risk för registrerades rättigheter och friheter, 
behandlingen inte är tillfällig eller behandlingen omfattar särskilda kategorier av 
uppgifter som avses i artikel 9.1 eller personuppgifter om fällande domar i brottmål samt 
överträdelser som avses i artikel 10. 

 

Artikel 32 

Säkerhet i samband med behandlingen 
1.   Med beaktande av den senaste utvecklingen, genomförandekostnaderna och 
behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål samt riskerna, av varierande 
sannolikhetsgrad och allvar, för fysiska personers rättigheter och friheter ska den 
personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet vidta lämpliga tekniska och 
organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande 
till risken, inbegripet, när det är lämpligt 
a) pseudonymisering och kryptering av personuppgifter, 

b) förmågan att fortlöpande säkerställa konfidentialitet, integritet, tillgänglighet och 
motståndskraft hos behandlingssystemen och -tjänsterna, 

c) förmågan att återställa tillgängligheten och tillgången till personuppgifter i rimlig tid 
vid en fysisk eller teknisk incident, 

d) ett förfarande för att regelbundet testa, undersöka och utvärdera effektiviteten hos de 
tekniska och organisatoriska åtgärder som ska säkerställa behandlingens säkerhet. 

2.   Vid bedömningen av lämplig säkerhetsnivå ska särskild hänsyn tas till de risker som 
behandling medför, i synnerhet från oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller 
ändring eller till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de personuppgifter som 
överförts, lagrats eller på annat sätt behandlats. 

3.   Anslutning till en godkänd uppförandekod som avses i artikel 40 eller en godkänd 
certifieringsmekanism som avses i artikel 42 får användas för att visa att kraven i punkt 
1 i den här artikeln följs. 
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4.   Den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet ska vidta åtgärder för att 
säkerställa att varje fysisk person som utför arbete under den personuppgiftsansvariges 
eller personuppgiftsbiträdets överinseende, och som får tillgång till personuppgifter, 
endast behandlar dessa på instruktion från den personuppgiftsansvarige, om inte 
unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt ålägger honom eller henne att göra det. 

Artikel 33 
Anmälan av en personuppgiftsincident till tillsynsmyndigheten 

1.   Vid en personuppgiftsincident ska den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål 
och, om så är möjligt, inte senare än 72 timmar efter att ha fått vetskap om den, anmäla 
personuppgiftsincidenten till den tillsynsmyndighet som är behörig i enlighet med 
artikel 55, såvida det inte är osannolikt att personuppgiftsincidenten medför en risk för 
fysiska personers rättigheter och friheter. Om anmälan till tillsynsmyndigheten inte görs 
inom 72 timmar ska den åtföljas av en motivering till förseningen. 

2.   Personuppgiftsbiträdet ska underrätta den personuppgiftsansvarige utan onödigt 
dröjsmål efter att ha fått vetskap om en personuppgiftsincident. 

3.   Den anmälan som avses i punkt 1 ska åtminstone 
a) beskriva personuppgiftsincidentens art, inbegripet, om så är möjligt, de kategorier av 

och det ungefärliga antalet registrerade som berörs samt de kategorier av och det 
ungefärliga antalet personuppgiftsposter som berörs, 

b) förmedla namnet på och kontaktuppgifterna för dataskyddsombudet eller andra 
kontaktpunkter där mer information kan erhållas, 

c) beskriva de sannolika konsekvenserna av personuppgiftsincidenten, och 
d) beskriva de åtgärder som den personuppgiftsansvarige har vidtagit eller föreslagit för 

att åtgärda personuppgiftsincidenten, inbegripet, när så är lämpligt, åtgärder för att 
mildra dess potentiella negativa effekter. 

4.   Om och i den utsträckning det inte är möjligt att tillhandahålla informationen 
samtidigt, får informationen tillhandahållas i omgångar utan onödigt ytterligare dröjsmål. 

5.   Den personuppgiftsansvarige ska dokumentera alla personuppgiftsincidenter, 
inbegripet omständigheterna kring personuppgiftsincidenten, dess effekter och de 
korrigerande åtgärder som vidtagits. Dokumentationen ska göra det möjligt för 
tillsynsmyndigheten att kontrollera efterlevnaden av denna artikel. 

 

Artikel 34 

Information till den registrerade om en personuppgiftsincident 
1.   Om personuppgiftsincidenten sannolikt leder till en hög risk för fysiska personers 
rättigheter och friheter ska den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål informera 
den registrerade om personuppgiftsincidenten. 

2.   Den information till den registrerade som avses i punkt 1 i denna artikel ska innehålla 
en tydlig och klar beskrivning av personuppgiftsincidentens art och åtminstone de 
upplysningar och åtgärder som avses i artikel 33.3 b, c och d. 
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3.   Information till den registrerade i enlighet med punkt 1 krävs inte om något av följande 
villkor är uppfyllt: 
a) Den personuppgiftsansvarige har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska 

skyddsåtgärder och dessa åtgärder tillämpats på de personuppgifter som påverkades av 
personuppgiftsincidenten, i synnerhet sådana som ska göra uppgifterna oläsbara för alla 
personer som inte är behöriga att få tillgång till personuppgifterna, såsom kryptering. 

b) Den personuppgiftsansvarige har vidtagit ytterligare åtgärder som säkerställer att den 
höga risk för registrerades rättigheter och friheter som avses i punkt 1 sannolikt inte 
längre kommer att uppstå. 

c) Det skulle inbegripa en oproportionell ansträngning. I så fall ska i stället allmänheten 
informeras eller en liknande åtgärd vidtas genom vilken de registrerade informeras på 
ett lika effektivt sätt. 

4.   Om den personuppgiftsansvarige inte redan har informerat den registrerade om 
personuppgiftsincidenten får tillsynsmyndigheten, efter att ha bedömt sannolikheten för 
att personuppgiftsincidenten medför en hög risk, kräva att personuppgiftsbiträdet gör det 
eller får besluta att något av de villkor som avses i punkt 3 uppfylls. 
 

Artikel 35 
Konsekvensbedömning avseende dataskydd 

1.   Om en typ av behandling, särskilt med användning av ny teknik och med beaktande 
av dess art, omfattning, sammanhang och ändamål, sannolikt leder till en hög risk för 
fysiska personers rättigheter och friheter ska den personuppgiftsansvarige före 
behandlingen utföra en bedömning av den planerade behandlingens konsekvenser för 
skyddet av personuppgifter. En enda bedömning kan omfatta en serie liknande 
behandlingar som medför liknande höga risker. 

2.   Den personuppgiftsansvarige ska rådfråga dataskyddsombudet, om ett sådant utsetts, 
vid genomförande av en konsekvensbedömning avseende dataskydd. 

3.   En konsekvensbedömning avseende dataskydd som avses i punkt 1 ska särskilt krävas 
i följande fall: 

a) En systematisk och omfattande bedömning av fysiska personers personliga aspekter 
som grundar sig på automatisk behandling, inbegripet profilering, och på vilken beslut 
grundar sig som har rättsliga följder för fysiska personer eller på liknande sätt 
i betydande grad påverkar fysiska personer. 

b) Behandling i stor omfattning av särskilda kategorier av uppgifter, som avses 
i artikel 9.1, eller av personuppgifter som rör fällande domar i brottmål och 
överträdelser som avses i artikel 10. 

c) Systematisk övervakning av en allmän plats i stor omfattning. 

4.   Tillsynsmyndigheten ska upprätta och offentliggöra en förteckning över det slags 
behandlingsverksamheter som omfattas av kravet på en konsekvensbedömning avseende 
dataskydd i enlighet med punkt 1. Tillsynsmyndigheten ska översända dessa 
förteckningar till den styrelse som avses i artikel 68. 
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5.   Tillsynsmyndigheten får också upprätta och offentliggöra en förteckning över det 
slags behandlingsverksamheter som inte kräver någon konsekvensbedömning avseende 
dataskydd. Tillsynsmyndigheten ska översända dessa förteckningar till styrelsen. 

6.   Innan de förteckningar som avses i punkterna 4 och 5 antas ska den behöriga 
tillsynsmyndigheten tillämpa den mekanism för enhetlighet som avses i artikel 63 om en 
sådan förteckning inbegriper behandling som rör erbjudandet av varor eller tjänster till 
registrerade, eller övervakning av deras beteende i flera medlemsstater, eller som 
väsentligt kan påverka den fria rörligheten för personuppgifter i unionen. 
7.   Bedömningen ska innehålla åtminstone 

a) en systematisk beskrivning av den planerade behandlingen och behandlingens syften, 
inbegripet, när det är lämpligt, den personuppgiftsansvariges berättigade intresse, 

b) en bedömning av behovet av och proportionaliteten hos behandlingen i förhållande till 
syftena, 

c) en bedömning av de risker för de registrerades rättigheter och friheter som avses i punkt 
1, och 

d) de åtgärder som planeras för att hantera riskerna, inbegripet skyddsåtgärder, 
säkerhetsåtgärder och rutiner för att säkerställa skyddet av personuppgifterna och för 
att visa att denna förordning efterlevs, med hänsyn till de registrerades och andra 
berörda personers rättigheter och berättigade intressen. 

8.   De berörda personuppgiftsansvarigas eller personuppgiftsbiträdenas efterlevnad av 
godkända uppförandekoder enligt artikel 40 ska på lämpligt sätt beaktas vid bedömningen 
av konsekvenserna av de behandlingar som utförs av dessa personuppgiftsansvariga eller 
personuppgiftsbiträden, framför allt när det gäller att ta fram en konsekvensbedömning 
avseende dataskydd. 
9.   Den personuppgiftsansvarige ska, när det är lämpligt, inhämta synpunkter från de 
registrerade eller deras företrädare om den avsedda behandlingen, utan att det påverkar 
skyddet av kommersiella eller allmänna intressen eller behandlingens säkerhet. 

10.   Om behandling enligt artikel 6.1 c eller e har en rättslig grund i unionsrätten eller i 
en medlemsstats nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av, reglerar 
den rätten den aktuella specifika behandlingsåtgärden eller serien av åtgärder i fråga och 
en konsekvensbedömning avseende dataskydd redan har genomförts som en del av en 
allmän konsekvensbedömning i samband med antagandet av denna rättsliga grund, ska 
punkterna 1–7 inte gälla, om inte medlemsstaterna anser det nödvändigt att utföra en 
sådan bedömning före behandlingen. 
11.   Den personuppgiftsansvarige ska vid behov genomföra en översyn för att bedöma 
om behandlingen genomförs i enlighet med konsekvensbedömningen avseende 
dataskydd åtminstone när den risk som behandlingen medför förändras. 

 

Artikel 36 

Förhandssamråd 
1.   Den personuppgiftsansvarige ska samråda med tillsynsmyndigheten före behandling 
om en konsekvensbedömning avseende dataskydd enligt artikel 35 visar att behandlingen 
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skulle leda till en hög risk om inte den personuppgiftsansvarige vidtar åtgärder för att 
minska risken. 
2.   Om tillsynsmyndigheten anser att den planerade behandling som avses i punkt 1 skulle 
strida mot denna förordning, särskilt om den personuppgiftsansvarige inte i tillräcklig 
mån har fastställt eller reducerat risken, ska tillsynsmyndigheten inom en period på 
högst åtta veckor från det att begäran om samråd mottagits, ge den 
personuppgiftsansvarige och i tillämpliga fall personuppgiftsbiträdet skriftliga råd och får 
utnyttja alla de befogenheter som den har enligt artikel 58. Denna period får förlängas 
med sex veckor beroende på hur komplicerad den planerade behandlingen är. 
Tillsynsmyndigheten ska informera den personuppgiftsansvarige och, i tillämpliga fall, 
personuppgiftsbiträdet om en sådan förlängning inom en månad från det att begäran om 
samråd mottagits, tillsammans med orsakerna till förseningen. Dessa perioder får 
tillfälligt upphöra att löpa i avvaktan på att tillsynsmyndigheten erhåller den information 
som den har begärt med tanke på samrådet. 
3.   Vid samråd med tillsynsmyndigheten enligt punkt 1 ska den personuppgiftsansvarige 
till tillsynsmyndigheten lämna 
a) i tillämpliga fall de respektive ansvarsområdena för de personuppgiftsansvariga, 

gemensamt personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden som medverkar vid 
behandlingen, framför allt vid behandling inom en koncern, 

b) ändamålen med och medlen för den avsedda behandlingen, 
c) de åtgärder som vidtas och de garantier som lämnas för att skydda de registrerades 

rättigheter och friheter enligt denna förordning, 
d) i tillämpliga fall kontaktuppgifter till dataskyddsombudet, 

e) konsekvensbedömningen avseende dataskydd enligt artikel 35, och 
f) all annan information som begärs av tillsynsmyndigheten. 

4.   Medlemsstaterna ska samråda med tillsynsmyndigheten vid utarbetandet av ett förslag 
till lagstiftningsåtgärd som ska antas av ett nationellt parlament eller av en 
regleringsåtgärd som grundar sig på en sådan lagstiftningsåtgärd som rör behandling. 
5.   Trots vad som sägs i punkt 1 får det i medlemsstaternas nationella rätt krävas att 
personuppgiftsansvariga ska samråda med, och erhålla förhandstillstånd av, 
tillsynsmyndigheten när det gäller en personuppgiftsansvarigs behandling för utförandet 
av en uppgift som den personuppgiftsansvarige utför av allmänt intresse, inbegripet 
behandling avseende social trygghet och folkhälsa. 

 

Artikel 51 

Tillsynsmyndighet 
1.   Varje medlemsstat ska föreskriva att en eller flera offentliga myndigheter ska vara 
ansvariga för att övervaka tillämpningen av denna förordning, i syfte att skydda fysiska 
personers grundläggande rättigheter och friheter i samband med behandling samt att 
underlätta det fria flödet av sådana uppgifter inom unionen (nedan 
kallad tillsynsmyndighet). 
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2.   Varje tillsynsmyndighet ska bidra till en enhetlig tillämpning av denna förordning i 
hela unionen. För detta ändamål ska tillsynsmyndigheterna samarbeta såväl sinsemellan 
som med kommissionen i enlighet med kapitel VII. 

3.   Om det finns fler än en tillsynsmyndighet i en medlemsstat ska medlemsstaten utse 
den tillsynsmyndighet som ska företräda dessa myndigheter i styrelsen; medlemsstaten 
ska också upprätta en rutin för att se till att övriga myndigheter följer reglerna för den 
mekanism för enhetlighet som avses i artikel 63. 

4.   Varje medlemsstat ska senast den 25 maj 2018 anmäla till kommissionen vilka 
nationella bestämmelser den antar i enlighet med detta kapitel, och alla framtida ändringar 
som rör dessa bestämmelser ska anmälas utan dröjsmål. 

Artikel 52 

Oberoende 
1.   Varje tillsynsmyndighet ska vara fullständigt oberoende i utförandet av sina uppgifter 
och utövandet av sina befogenheter i enlighet med denna förordning. 
2.   Varje tillsynsmyndighets ledamot eller ledamöter ska i utförandet av sina uppgifter 
och utövandet av sina befogenheter i enlighet med denna förordning stå fria från 
utomstående påverkan, direkt såväl som indirekt, och får varken begära eller ta emot 
instruktioner av någon. 
3.   Tillsynsmyndighetens ledamöter ska avhålla sig från alla handlingar som är oförenliga 
med deras skyldigheter och under sin mandattid avstå från all annan avlönad eller 
oavlönad yrkesverksamhet som står i strid med deras tjänsteutövning. 

4.   Varje medlemsstat ska säkerställa att varje tillsynsmyndighet förfogar över de 
personella, tekniska och finansiella resurser samt de lokaler och den infrastruktur som 
behövs för att myndigheten ska kunna utföra sina uppgifter och utöva sina befogenheter, 
inklusive inom ramen för det ömsesidiga biståndet, samarbetet och deltagandet i 
styrelsens verksamhet. 
5.   Varje medlemsstat ska säkerställa att varje tillsynsmyndighet väljer och förfogar över 
egen personal, som ska ta instruktioner uteslutande från den berörda tillsynsmyndighetens 
ledamot eller ledamöter. 

6.   Varje medlemsstat ska säkerställa att varje tillsynsmyndighet blir föremål för 
finansiell kontroll, utan att detta påverkar tillsynsmyndighetens oberoende och att de 
förfogar över en separat, offentlig årsbudget som kan ingå i den övergripande 
statsbudgeten eller nationella budgeten. 

 

Artikel 58 

Befogenheter 
1.   Varje tillsynsmyndighet ska ha samtliga följande utredningsbefogenheter 

a) Beordra den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet, och i tillämpliga fall 
den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets företrädare, att lämna all 
information som myndigheten behöver för att kunna fullgöra sina uppgifter. 

b) Genomföra undersökningar i form av dataskyddstillsyn. 
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c) Genomföra en översyn av certifieringar som utfärdats i enlighet med artikel 42.7. 

d) Meddela den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet om en påstådd 
överträdelse av denna förordning. 

e) Från den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet få tillgång till alla 
personuppgifter och all information som tillsynsmyndigheten behöver för att kunna 
fullgöra sina uppgifter. 

f) Få tillträde till alla lokaler som tillhör den personuppgiftsansvarige och 
personuppgiftsbiträdet, inbegripet tillgång till all utrustning och alla andra medel för 
behandling av personuppgifter i överensstämmelse med unionens processrätt eller 
medlemsstaternas nationella processrätt. 

2.   Varje tillsynsmyndighet ska ha samtliga följande korrigerande befogenheter 

a) Utfärda varningar till en personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträdet om att 
planerade behandlingar sannolikt kommer att bryta mot bestämmelserna i denna 
förordning. 

b) Utfärda reprimander till en personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträdet om 
behandling bryter mot bestämmelserna i denna förordning. 

c) Förelägga den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet att tillmötesgå den 
registrerades begäran att få utöva sina rättigheter enligt denna förordning. 

d) Förelägga en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde att se till att 
behandlingen sker i enlighet med bestämmelserna i denna förordning och om så krävs 
på ett specifikt sätt och inom en specifik period, 

e) Förelägga den personuppgiftsansvarige att meddela den registrerade att en 
personuppgiftsincident har inträffat. 

f) Införa en tillfällig eller definitiv begränsning av, inklusive ett förbud mot, behandling. 
g) Förelägga om rättelse eller radering av personuppgifter samt begränsning av 

behandling enligt artiklarna 16, 17 och 18 och underrätta mottagare till vilka 
personuppgifterna har lämnats ut om dessa åtgärder enligt artiklarna 17.2 och 19. 

h) Återkalla en certifiering eller beordra certifieringsorganet att återkalla en certifiering 
som utfärdats enligt artikel 42 eller 43, eller beordra certifieringsorganet att inte utfärda 
certifiering om kraven för certifiering inte eller inte längre uppfylls. 

i) Påföra administrativa sanktionsavgifter i enlighet med artikel 83 utöver eller i stället för 
de åtgärder som avses i detta stycke, beroende på omständigheterna i varje enskilt fall. 

j) Förelägga om att flödet av uppgifter till en mottagare i tredje land eller en internationell 
organisation ska avbrytas. 

3.   Varje tillsynsmyndighet ska ha samtliga följande befogenheter att utfärda tillstånd 
och att ge råd: 
a) Ge råd till den personuppgiftsansvarige i enlighet med det förfarande för 

förhandssamråd som avses i artikel 36. 
b) På eget initiativ eller på begäran avge yttranden till det nationella parlamentet, 

medlemsstatens regering eller, i enlighet med medlemsstatens nationella rätt, till andra 
institutioner och organ samt till allmänheten, i frågor som rör skydd av personuppgifter. 
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c) Ge tillstånd till behandling enligt artikel 36.5 om medlemsstatens rätt kräver ett sådant 
förhandstillstånd. 

d) Avge ett yttrande om och godkänna utkast till uppförandekoder enligt artikel 40.5. 

e) Ackreditera certifieringsorgan i enlighet med artikel 43. 
f) Utfärda certifieringar och godkänna kriterier för certifiering i enlighet med artikel 42.5. 

g) Anta standardiserade dataskyddsbestämmelser enligt artiklarna 28.8 och 46.2 d. 
h) Godkänna avtalsklausuler enligt artikel 46.3 a. 

i) Godkänna administrativa överenskommelser enligt artikel 46.3 b. 
j) Godkänna bindande företagsbestämmelser enligt artikel 47. 

4.   Utövandet av de befogenheter som tillsynsmyndigheten tilldelas enligt denna artikel 
ska omfattas av lämpliga skyddsåtgärder, inbegripet effektiva rättsmedel och 
rättssäkerhet, som fastställs i unionsrätten och i medlemsstaternas nationella rätt i enlighet 
med stadgan. 

5.   Varje medlemsstat ska i lagstiftning fastställa att dess tillsynsmyndighet ska ha 
befogenhet att upplysa de rättsliga myndigheterna om överträdelser av denna förordning 
och vid behov att inleda eller på övrigt vis delta i rättsliga förfaranden, för att verkställa 
bestämmelserna i denna förordning. 

6.   Varje medlemsstat får i lagstiftning föreskriva att dess tillsynsmyndighet ska ha 
ytterligare befogenheter utöver dem som avses i punkterna 1, 2 och 3. Utövandet av dessa 
befogenheter ska inte påverka den effektiva tillämpningen av kapitel VII. 
 

Artikel 77 
Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet 

1.   Utan att det påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel, 
ska varje registrerad som anser att behandlingen av personuppgifter som avser henne eller 
honom strider mot denna förordning ha rätt att lämna in ett klagomål till en 
tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där han eller hon har sin hemvist eller sin 
arbetsplats eller där det påstådda intrånget begicks. 
2.   Den tillsynsmyndighet till vilken klagomålet har ingetts ska underrätta den enskilde 
om hur arbetet med klagomålet fortskrider och vad resultatet blir, inbegripet möjligheten 
till rättslig prövning enligt artikel 78. 
 
 

Artikel 82 
Ansvar och rätt till ersättning 

1.   Varje person som har lidit materiell eller immateriell skada till följd av en överträdelse 
av denna förordning ska ha rätt till ersättning från den personuppgiftsansvarige eller 
personuppgiftsbiträdet för den uppkomna skadan. 
2.   Varje personuppgiftsansvarig som medverkat vid behandlingen ska ansvara för skada 
som orsakats av behandling som strider mot denna förordning. Ett personuppgiftsbiträde 
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ska ansvara för skada uppkommen till följd av behandlingen endast om denne inte har 
fullgjort de skyldigheter i denna förordning som specifikt riktar sig till 
personuppgiftsbiträden eller agerat utanför eller i strid med den personuppgiftsansvariges 
lagenliga anvisningar. 
3.   Den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet ska undgå ansvar enligt 
punkt 2 om den visar att den inte på något sätt är ansvarig för den händelse som orsakade 
skadan. 

4.   Om mer än en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde, eller både en 
personuppgiftsansvarig och ett personuppgiftsbiträde, har medverkat vid samma 
behandling, och om de enligt punkterna 2 och 3 är ansvariga för eventuell skada som 
behandlingen orsakat ska varje personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde hållas 
ansvarig för hela skadan för att säkerställa att den registrerade får effektiv ersättning. 
5.   Om en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde, i enlighet med punkt 
4, har betalat full ersättning för den skada som orsakats ska den personuppgiftsansvarige 
eller personuppgiftsbiträdet ha rätt att från de andra personuppgiftsansvariga eller 
personuppgiftsbiträdena som medverkat vid samma behandling återkräva den del av 
ersättningen som motsvarar deras del av ansvaret för skadan i enlighet med de villkor 
som fastställs i punkt 2. 
6.   Domstolsförfaranden för utövande av rätten till ersättning ska tas upp vid de domstolar 
som är behöriga enligt den nationella rätten i den medlemsstat som avses i artikel 79.2. 
 

Artikel 83 
Allmänna villkor för påförande av administrativa sanktionsavgifter 

1.   Varje tillsynsmyndighet ska säkerställa att påförande av administrativa 
sanktionsavgifter i enlighet med denna artikel för sådana överträdelser av denna 
förordning som avses i punkterna 4, 5 och 6 i varje enskilt fall är effektivt, proportionellt 
och avskräckande. 

2.   Administrativa sanktionsavgifter ska, beroende på omständigheterna i det enskilda 
fallet, påföras utöver eller i stället för de åtgärder som avses i artikel 58.2 a–h och j. Vid 
beslut om huruvida administrativa sanktionsavgifter ska påföras och om beloppet för de 
administrativa sanktionsavgifterna i varje enskilt fall ska vederbörlig hänsyn tas till 
följande: 
a) Överträdelsens karaktär, svårighetsgrad och varaktighet med beaktande av den aktuella 

uppgiftsbehandlingens karaktär, omfattning eller syfte samt antalet berörda registrerade 
och den skada som de har lidit. 

b) Om överträdelsen skett med uppsåt eller genom oaktsamhet. 
c) De åtgärder som den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet har vidtagit 

för att lindra den skada som de registrerade har lidit. 
d) Graden av ansvar hos den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet med 

beaktande av de tekniska och organisatoriska åtgärder som genomförts av dem 
i enlighet med artiklarna 25 och 32. 

e) Eventuella relevanta tidigare överträdelser som den personuppgiftsansvarige eller 
personuppgiftsbiträdet gjort sig skyldig till. 
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f) Graden av samarbete med tillsynsmyndigheten för att komma till rätta med 
överträdelsen och minska dess potentiella negativa effekter. 

g) De kategorier av personuppgifter som påverkas av överträdelsen. 

h) Det sätt på vilket överträdelsen kom till tillsynsmyndighetens kännedom, särskilt 
huruvida och i vilken omfattning den personuppgiftsansvarige eller 
personuppgiftsbiträdet anmälde överträdelsen. 

i) När åtgärder enligt artikel 58.2 tidigare har förordnats mot den berörda 
personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet vad gäller samma sakfråga, 
efterlevnad av dessa åtgärder. 

j) Tillämpandet av godkända uppförandekoder i enlighet med artikel 40 eller godkända 
certifieringsmekanismer i enlighet med artikel 42. 

k) Eventuell annan försvårande eller förmildrande faktor som är tillämplig på 
omständigheterna i fallet, såsom ekonomisk vinst som görs eller förlust som undviks, 
direkt eller indirekt, genom överträdelsen. 

3.   Om en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde, med avseende på en 
och samma eller sammankopplade uppgiftsbehandlingar, uppsåtligen eller av oaktsamhet 
överträder flera av bestämmelserna i denna förordning får den administrativa 
sanktionsavgiftens totala belopp inte överstiga det belopp som fastställs för den 
allvarligaste överträdelsen. 

4.   Vid överträdelser av följande bestämmelser ska det i enlighet med punkt 2 påföras 
administrativa sanktionsavgifter på upp till 10 000 000 EUR eller, om det gäller ett 
företag, på upp till 2 % av den totala globala årsomsättningen under föregående budgetår, 
beroende på vilket värde som är högst: 

a) Personuppgiftsansvarigas och personuppgiftsbiträdens skyldigheter enligt artiklarna 8, 
11, 25–39, 42 och 43. 

b) Certifieringsorganets skyldigheter enligt artiklarna 42 och 43. 
c) Övervakningsorganets skyldigheter enligt artikel 41.4. 

5.   Vid överträdelser av följande bestämmelser ska det i enlighet med punkt 2 påföras 
administrativa sanktionsavgifter på upp till 20 000 000 EUR eller, om det gäller ett 
företag, på upp till 4 % av den totala globala årsomsättningen under föregående budgetår, 
beroende på vilket värde som är högst: 

a) De grundläggande principerna för behandling, inklusive villkoren för samtycke, enligt 
artiklarna 5, 6, 7 och 9. 

b) Registrerades rättigheter enligt artiklarna 12–22. 
c) Överföring av personuppgifter till en mottagare i ett tredjeland eller en internationell 

organisation enligt artiklarna 44–49. 
d) Alla skyldigheter som följer av medlemsstaternas lagstiftning som antagits på grundval 

av kapitel IX. 
e) Underlåtenhet att rätta sig efter ett föreläggande eller en tillfällig eller permanent 

begränsning av behandling av uppgifter eller ett beslut om att avbryta uppgiftsflödena 
som meddelats av tillsynsmyndigheten i enlighet med artikel 58.2 eller underlåtelse att 
ge tillgång till uppgifter i strid med artikel 58.1. 
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6.   Vid underlåtenhet att rätta sig efter ett föreläggande från tillsynsmyndigheten i 
enlighet med artikel 58.2 ska det i enlighet med punkt 2 i den här artikeln påföras 
administrativa sanktionsavgifter på upp till 20 000 000 EUR eller, om det gäller ett 
företag, på upp till 4 % av den totala globala årsomsättningen under föregående budgetår, 
beroende på vilket värde som är högst: 

7.   Utan att det påverkar tillsynsmyndigheternas korrigerande befogenheter enligt 
artikel 58.2 får varje medlemsstat fastställa regler för huruvida och i vilken utsträckning 
administrativa sanktionsavgifter kan påföras offentliga myndigheter och organ som är 
inrättade i medlemsstaten. 

8.   Tillsynsmyndighetens utövande av sina befogenheter enligt denna artikel ska omfattas 
av lämpliga rättssäkerhetsgarantier i enlighet med unionsrätten och medlemsstaternas 
nationella rätt, inbegripet effektiva rättsmedel och rättssäkerhet. 
9.   Om det i medlemsstatens rättssystem inte finns några föreskrifter om administrativa 
sanktionsavgifter får den här artikeln tillämpas så att förfarandet inleds av den behöriga 
tillsynsmyndigheten och sanktionsavgifterna sedan utdöms av behörig nationell domstol, 
varvid det säkerställs att rättsmedlen är effektiva och har motsvarande verkan som de 
administrativa sanktionsavgifter som påförs av tillsynsmyndigheter. De sanktionsavgifter 
som påförs ska i alla händelser vara effektiva, proportionella och avskräckande. Dessa 
medlemsstater ska till kommissionen anmäla de bestämmelser i deras lagstiftning som de 
antar i enlighet med denna punkt senast den 25 maj 2018, samt utan dröjsmål anmäla 
eventuell senare ändringslagstiftning eller ändringar som berör dem. 

Artikel 84 
Sanktioner 

1.   Medlemsstaterna ska fastställa regler om andra sanktioner för överträdelser av denna 
förordning, särskilt för överträdelser som inte är föremål för administrativa 
sanktionsavgifter enligt artikel 83, och vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa 
att de genomförs. Dessa sanktioner ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. 

2.   Varje medlemsstat ska till kommissionen anmäla de bestämmelser i sin lagstiftning 
som den antar i enlighet med punkt 1 senast den 25 maj 2018, samt utan dröjsmål anmäla 
eventuella senare ändringar som berör dem. 
 
 


