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Exempel på andra förändringar genom 

dataskyddsförordningen 

MISSBRUKSREGELN ÄR BORTTAGEN 

Sverige har tidigare haft ett unikt undantag vid så kallad ostrukturerad 

behandling av personuppgifter, missbruksregeln. Denna regel har i och 

med dataskyddsförordningen försvunnit. Undantaget förenklade vår 

hantering av personuppgifter och borttagandet innebär en ökad 

administrativ börda för personuppgiftsansvariga (respektive nämnd). 

Vanliga exempel på ostrukturerad behandling av personuppgifter är i e-

post, Word-filer, Excel-filer, enkla listor och på hemsidor där 

personuppgifter hanteras i löpande text. 

UTÖKADE SKYLDIGHETER FÖR PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN 

Även personuppgiftsbiträden har fått skadeståndssanktionerade 

skyldigheter, till exempel att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska 

åtgärder för att skydda personuppgifter. Detta kommer att påverka inte 

minst många IT-leverantörer som hanterar personuppgifter för vår räkning. 

INBYGGT DATASKYDD OCH DATASKYDD SOM STANDARD 

Området kallas även "Privacy by design and by default" på engelska. 

När vi utvecklar nya IT-system där personuppgifter ska behandlas måste 

integritetsfrågorna beaktas redan från början så att inte fler uppgifter än 

nödvändigt behandlas i dem (dataskydd som standard). Vi behöver även 

säkerställa att lämpliga säkerhetsmekanismer är inbyggda i lösningen 

(inbyggt dataskydd). 

DATAPORTABILITET 

Den som har lämnat sina personuppgifter har i vissa fall rätt att få ut och 

använda sina personuppgifter på annat håll (rätten till dataportabilitet). Den 

som har tagit emot personuppgifterna är skyldig att underlätta en sådan 

överflyttning av personuppgifter. En förutsättning är att denna behandlar 

personuppgifterna med stöd av ett samtycke från den registrerade eller för 

att uppfylla ett avtal med den registrerade och det gäller bara sådana 

personuppgifter som den registrerade själv har lämnat. 
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Då en kommun även omfattas av andra lagar blir denna regel tillämpbar 

inom ett fåtal områden. 

RÄTTEN ATT BLI GLÖMD 

"Rätten att bli glömd" innebär att den registrerade kan begära att den 

personuppgiftsansvarige (respektive nämnd) ska radera personuppgifter 

om dem. Då en kommun även omfattas av andra lagar blir denna regel 

tillämpbar inom ett fåtal områden för en kommun. 

 

 


